
Styremøte 24. februar 2021. 
 
Tilstede: Ove, Ranveig, Trym, Trond, Martin og Kristin og Eva(referent) 
 
Teamsmøte. 
 
 
 
1. Styret konstituerer seg. 
    Herved gjort. 
    Velkommen til Trym og Martin som nye styremedlemmer. 
 
2. Fordeling av oppgaver etter Thomas og Britt. 
    Thomas har sagt seg villig til å fortsette som materialforvalter. 
    Britt har hatt ansvaret for oppdatering av www.vorsteh.no 
    Trym tar på seg oppgaven som ny webmaster for NVK O/A, men må ha opplæring.         
    Han kontakter Britt 
 
3. DM vinter 
    Mange som står på venteliste. 
    Bjørn Nyhagen og Henning Skau dømmer finalen. 
    Alt klart for en fin helg på fjellet. 
 
4. Dressurkurs april 
    Martin H. Amundsen og Gro Iren Hansen er instruktører.  
    Avholdes på 4 H gården på Lindeberg. 
    Det er 11 påmeldte. 
    Ranveig søker Studieforbundet om støtte. 
 
 
5. Evaluering Teams årsmøte 
    Meget bra oppmøte. 38 personer var med. Savn at vi ikke kan møtes. 
    Takk til Britt og Rune som hadde full kontroll og som administrerte hele møtet. 
 
 
6. «Klage» fra OA medlem vedrørende styremedlemmers fremferd/kommentarer  
    på FB. 
    God diskusjon blant styremedlemmene. Klubben må ha plass til alle og  
    vi må ta vare på våre medlemmer. Som tillitsvalgte må vi hele tiden  
    bruke «vær varsom» plakaten, når vi ser innlegg på sosiale medier.  
     
 
7. Skal vi ha et meldingssystem opp mot avlsrådet? Nå går mye  
    på folkemunne. 
    Mye diskusjoner på sosiale medier om blant annet epilepsi på rasene våre. 
    Styret ønsker at det skal bli enklere å melde i fra til avlsrådet, når det er individer  
    som blir syke. Epost sendes til avlsrådet. Kristin lager et utkast til tekst. 
     
 

http://www.vorsteh.no/


8. Hva skal godkjennes som stoff på OA sin FB side? 
    Det er nå 4 stykker som har tilgang til å godkjenne innlegg på vår FB side. 
    NVK O/A sin facebook side er laget for å informere om arrangementer og hva  
    som skjer i avdelingen vår. Vi må vurdere hvert innlegg godt før vi godkjenner.     
 
 
9. Endring av dato på Brevigprøven – apport i Enebakk. 
    Da DK/RS avholdes helgen 4.-6.juni, må vi flytte Brevig prøven apport til  
    helgen etter. Ny dato er 12.juni. 
    Dommere blir Birte W. Myhre, Ernst Evensen og Ove Myhre. 
    Ser an antall påmeldte om vi må ha en dommer til. 
    Trenger hjelpere til diverse.  
 
 
10. Medlemsmøte den 15.mars på Teams. 
      Arild Walter Hansen og Dag Teien forteller om hvordan fuglehundprøvene 
      gjennomføres i utlandet. Hva legger de vekt på osv.     
      Arrangementet må legges inn på terminlisten og på Facebook.                     
 
 


