Referat etter styremøte mandag 12.april.2021 kl. 20.30 – 22.00 på Teams.
Til stedet: Haakon F. Borgen, Tor Klokseth, Anders Nyhuus, Svein Brattås, Guro S.
Kolbjørnsrud, Tina Andreassen og Jan Tore Fuglerud.
Ikke til stede: Magnus Garaas
Saksliste:
09.21 Tracker – avtale, Rune Viken
- Haakon har fått oversendt avtalen Tracker har med forbundet, ikke noe som sier at vi
ikke kan inngå egne avtaler med Rune.
- Noe diffust i avtalen om hvordan Rune registrerer og holder oversikt over hvilke klubber
de forskjellige kommer fra. Skal bestillingene først komme til oss eller direkte til Rune?
- Vi må få lov til å markedsføre ovenfor våre medlemmer at denne avtalen eksisterer.
På facebook, hjemmeside osv.. Slik det kommer frem i avtaleforslaget så kan vi ikke gjøre
det.
- Styret beslutter at før vi kan signere avtalen må det gjøres noen endringer.
Tor tar kontakt med Rune og informerer.
10.21 Hjemmeside
- Sliter med å få tak i leverandøren «Rena Media».
- Betaler ca. 4500,- i året for den hjemmesiden vi har.
- Fått tilbud fra «Lykke Media». Engangssum kr. 12 500,- og årlig avgift på ca. 5500,- Det fungerer helt greit i dag med den hjemmesiden vi har, så med det behovet vi har i
dag trenger vi ikke endre leverandør. Kan heller ta opp igjen tråen seinere hvis behovet
vårt skulle endre seg.
- Anders sender en mail til Rena Media og gir beskjed om at vi ønsker å få endret noe på
nettsiden, hvis ikke dette blir gjort så må vi se oss nødt til å bytte leverandør.
11.21 RS 2021, gjennomføring m.m
- Mye frem og tilbake i forbundet og rundt i klubbene om hvordan RS skal avholdes.
- Mye tyder nå på at RS blir gjennomført på teams.
- Mange innkomne saker for både jaktprøveregler og championatreglene fra de andre
klubbene.
- Vi må sitte samlet under RS, Anders tar kontakt med Lampeland for å høre om vi kan leie
et konferanserom der.
12.21 Status utstilling, premieutdeling (medlemskveld) mai/ juni?
- Er i rute med utstilling i Hokksund 22.05.21
- Blir ingen utstilling i august.
- Premieutdeling/ klubbkveld – vi setter av fredag eller lørdag i uke 32. Kommer tilbake
med mer informasjon. Guro utarbeider en tekst og Anders legger ut.
13.21 Eventuelt
- Prøveledere i år er Herbrand Skriudalen (Kongsbergprøva), Geir Erland (Buskerudprøva),
Eller frem til nytt år (Ringeriksprøva), Lars Inge Skatvedt er med som prøveleder aspirant.
- Lage en liste over nye dommere som er utdannet og under utdanning i 2020.
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