Referat fra styremøte

Styremøte i Norsk laikaklubb
Ordstyrer: Eirik
Innkalling sendt på e-post den:
Referent: Johan
17. desember
Møtedato: 30.12.2013
Sted: Telefon
Tidspunkt: 20.00
Møtedeltagere: Eirik Krogstad, Knut A. Breda, Frode Skjærbekk, Arnt-Åge Skreå, Arild-Bjørn
Solvang, Johan Slåtsveen (kun referent uten stemmerett)
SAKSLISTE
Sak nr.
1.12.13

Beskrivelse
Godkjenning av saksliste og innkalling.

Vedtak
Godkjent ua.

2.12.13
3.12.13

1 person til å signere protokoll:
Godkjennelse av prøveregler til andre gangs høring.

Knut A. Breda

- Her kom det noen bemerkninger på at ordlyden for
prøver på rev og grevling bør forandres fra en bestemt
minimumsavstand på 0,5 m til for eksempel ”fronter
viltet”.

4.12.13

5.12.13

-

Elg, bør settes begrensninger dersom
værforhold/snøforhold gjør det uetisk å avholde
prøver ut fra hensyn til viltet.

-

Være obs på skytelys, og ikke tidspunkt pga
geografiske variasjoner.

-

Nytt forslag til prøver skal ligge ute til 15.
februar 2014, og nytt styremøte avholdes ca 20.
Februar. OBS årsmøtet 2. Mars.

Prosedyre for dommermøte ved jaktprøver til høring.
- Sammen med allsidighetsprøvene legges det ut en
oppfordring til medlemmene om forslag til avholdelse
av dommermøter ved avholdte jaktprøver. Dette for å få
inn forslag som medvirker til en raskere avklaring på
premiegrad.
Opprettelse av gruppe for gjennomgang av for, og
bakdeler ved å gå ut av NEKF.
- Deltagere:
-

Trond Trovåg

-

Johan Slåtsveen

-

Torunn Piro Berg

Eirik og Johan
forfatter ny tekst
før prøvene
legges ut.

Godkjent

Godkjent

-

Morten Nesheim

-

Håkon Engen

Gruppen skal kartlegge alle fordeler og bakdeler ved å
gå ut av NEKF. Gruppen skal kartlegge hva som er det
beste for videre utvikling av laikarasene, basert på
fakta og ikke følelser.

6.12.13

Gruppens arbeid skal resultere i en konklusjon som
skal legges frem for årsmøtet.
Eventuelt:
-

Eirik ønsker avløsning fra redaktørjobben. Han
ønsker å prioritere skolegang. Dette er et ønske
vi må respektere. Derfor utfordres alle i klubben
til å tenke om de selv vil / foreslå noen som kan
tenke seg å prøve seg som journalist/ redaktør
av laikabladet.

-

Ting å tenke på:

-

Kan vi få ned klubbens kostnader ved å tilby
laikabladet digitalt?

-

Skal vi innføre delt medlemspris med / uten
blad?

-

Klubben har fått en forespørsel fra russiske
dommere om det er interesse for avholdelse av
jaktprøver i Nord- Norge, eller på Russisk side
med russiske dommere.

