
 

Referat styremøte 12.januar 2021 

Kl. 18.00 på Teams 

Tilstede: Ove Myhre, Thomas Klever, Trond Lereng,  Ranveig Østvold, Kristin Kirkeby, Britt Schibbye 

og Eva Pedersen (Referent ) 

1. Apportprøvekurs 

Det har kommet en henvendelse fra en av instruktørene som skal avholde apportprøvekurs. 

Henvendelsen gjelder rabatt på Brevigprøven for de som har vært deltaker på kurset.  

Pga. web påmelding på prøven, lar det seg ikke gjennomføre og gi rabatt på 

påmeldingsavgiften.  

Eva kontakter instruktøren og gir beskjed. 

 

2. Årsmøte 

Ove har vært i kontakt med Hovedstyret for lenge siden og fikk til svar at det var opp til oss 

hvordan vi løser dette med korona restriksjoner. Usikkerheten vedr. koronapandemien, gjør 

det vanskelig å planlegge aktiviteter og møter.  

Ny dato for avholdelse av årsmøte blir tirsdag 2. mars.  

Møtelokale på 4H gården må bestilles. Ansvar: Eva 

Regnskap, budsjett og revisors beretning må legges ut på hjemmesiden. Ansvar: Britt 

 

3. Dressurkurs skal avholdes i mars.  

Instruktører på dette kurset er Gro Irene Hansen og Martin Hønsi Amundsen. 

Kurskvelder blir: 1-3-8-10-15-17-22-og 24. mars.  

Sted ikke bestemt pr nå. Forslag er Hellerudsletta. 

Pris: 1400 for medlemmer og 1700 for ikke medlemmer. 

 

4. Landssamlingen 2021.  

Annonse med program er sendt til Fuglehunden. 

Det må legges inn på apportprøvene at deltaker må ha med egen fugl.  

Birte lager annonse på apportprøven og apportprøvebevis prøven til NVK hjemmeside og 

facebook. 

Det er kjøpt inn premier til begge apportprøvene. 

Birte sender Eva epost med info på hva som er kjøpt inn, da det må kjøpes inn premieglass til 

Brevig prøven også. 

 

5. Middag instruktører/hjelpere. 

Vår årlige middag med alle som trår til for klubben er utsatt på ubestemt tid.  

Vi må se an koronapandemien og smittevernregler. Håper på å få gjennomført vår/ sommer. 

 

5. Eventuelt 

    Det kjøpes inn et telt til med NVK O/A logo. Har behov for dette til landssamlingen og alle prøvene. 

    Ellen Marie Imshaug kontaktes vedr. innkjøp. Ansvar Eva 


