NVK Østfold.
Sak til årsmøtet 10.12.2019
Premier til Østfoldapporten og Distriktsmesterskapet.
NVK Østfold har to aktiviteter i løpet av året som utmerker seg, og som trekker deltagere.
Det er Østfoldapporten og Distriktsmesterskapet. De siste årene har premieringene på disse to
arrangementene variert litt pga forskjellige ting.
Jeg foreslår at klubben bestemmer seg for permanente løsninger for premieringer på disse to
arrangementene.

Økonomi.
Klubben har penger på bok. Disse pengene skal brukes på klubbens aktiviteter og skal sikre klubbens
drift, og en sunn økonomi. Et mål må være at klubbens midler skal komme medlemmene til gode.
Det er ingen hensikt i å «sylte» ned penger. Jeg foreslår at det på neste års budsjett settes av midler
til premier på Distriktsmesterskapet og apportprøven. Dette for å sikre at det kan foretas innkjøp av
premier som sikrer kontinuitet og at klubben sikrer seg premier for flere år fremover.

Distriktsmesterskapet.
I flere år hadde klubben porselensfat med årstall og tittel, disse ble utdelt til odel og eie.
I 2015 tok disse slutt. Styret bestemte da at distriktsmestere skulle få små trefat, malt av Aud
Michelsen. I 2018 gikk styret bort fra dette, og det ble utdelt glass og diplom til vinnerne.
Glassene ble i sin tid kjøpt av NVK sentralt, klubben kjøpte opp restlageret. Dette lageret begynner å
ta slutt.

Mitt forslag for premieringer på Distriktsmesterskapet er:
To vandrepremier deles ut til UK og AK distriktsmestere hvert år sammen med diplom og et
jaktdekken til odel og eie. Klubben har et medlem som syr de fineste jaktdekken, og det er Vigdis
Lunde Jaavall. Jeg foreslår at vandrepremiene er mellomstore trefat malt av Aud Michelsen.
Aud er en fantastisk maler, og hun har vært et trofast medlem og støttespiller for klubben i mange
år. Fat malt av henne vil også berike klubbens identitet og historie.

Østfoldapporten
I 2014 bestemte styret at alle som fikk premieringer på Østfoldapporten skulle få glass som klubben
kjøpte av NVK sentralt, samtidig ble det bestemt at prøvens beste AK og UK hund får vandrefat malt
av Aud Michelsen. Som før skrevet begynner glass lageret å tømmes og det er på tide å finne på noe
nytt. Jeg mener at de koppene og fatene som blir delt ut er utrangert og ikke noe stas å få som
premie.

Mitt forslag til premieringer på Østfold apporten:
Beste AK og UK hund får vandrefat. (som nå)
Alle som får premie på apportprøven skal få diplom (til de som ønsker det) og en premie til odel og
eie. Premien til odel og eie kan være noe som er stas å få. For eksempel et glass eller noe annet (som
kan brukes)
Jeg foreslår at det settes ned en gruppe som kan jobbe med dette, og som skal komme med et
forslag til styret som inneholder budsjett og forslag til premier.
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