
REFERAT STYREMØTE NWK 18.05.2020 

Møtet ble avholdt på Teams. 
Til stede: Trude Wikstrøm, Line Vangen og Lise Asmervik 
Forfall:     Steffan Andersen, Per Kristian Enget og Frode Sandblåst 
Referent: Trude Wikstrøm 
 
 

SAKSLISTE 
 

1. Pusse opp hjemmeside og få mer aktivitet på Facebook 

• Nedsetter arbeidsgruppe for hjemmesiden. Steffan har sagt ja. Trude forespør også 
Arne Havsø og Maria Elisa Montes Amundsen 

• Må få opp aktiviteten, dvs antall oppslag osv på klubbens Facebookside. Per i dag er 
Trude Wikstrøm og Eva Pedersen administratorer for siden. Trude forespør Mari 
Galåen om hun også kan tenke seg dette. Mari har sagt ja til å overta som medlem i 
Avlsrådet, valpeformidler og medlemskontakt og det kan være naturlig at hun får 
muligheten til å publisere saker på klubbens Facebookside.  

• Når det gjelder Facebook må vi også se på om det kan være hensiktsmessig å lage en 
lukket gruppe for sosiale møter og treninger slik at terskelen blir så lav som mulig for 
medlemmer til å bli med på ting. 

 
2. Aktiviteter – lavterskeltilbud – Forslag? Treningskvelder på Tyritun Fuglehundsenter? 

Spasertur på Fornebu? Annet? 

• Det er avtalt treningskveld på Tyritun Fuglehundsenter tirsdag 26. mai kl 19.00 – 
21.00. Skal prøve å avtale flere slike kvelder utover året. 

• Kan også høre med Mari Galåen om hun har noen ideer 
 

3. 40-års jubileum 2021 

• Vi må sette sted og dato så fort som mulig og så bestemmer vi aktivitetene ut ifra 
dette. 

• Foreløpig dato: Pinsen, 22. – 24. mai 2021. 

• Arne Havsø nevnte Hovden Fjellstue som et mulig sted på årsmøtet. Trude tar 
kontakt med Arne og hører om dette er noe han kan sjekke ut. 

 

4. Saker fra FKF  

• Trude sendte ut en egen e-post med sak fra FKF vedrørende økonomisk støtte fra 
klubbene til NKK. Frist for tilbakemelding til FKF var 18. mai, altså meget kort frist. I 
ettertid kom NKKs pressemelding om at de er reddet økonomisk til oktober. Vi valgte 
derfor å ikke ta stilling til FKFs sak nå, men kan komme tilbake til det hvis FKF purrer. 

 

5. Fuglehunden 

• Stoff til nr 4 ble levert 18.05.2020. 

• Stoff til nr 5 har manusfrist 27. juli (utkommer uke 35) 

• Stoff til nr 6 har manusfrist 23. september (utkommer uke 45) 

• Oppfordre på Facebook til at medlemmene sender inn bilder til de neste nummerene 
da det vil være lite stoff. 

• Tar sikte på kort artikkel om 40- årsjubileum i nr 5. 
 


