Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 1/19
Dato: Onsdag 16.januar 2019 kl 18.30
Sted: Bowlingen - Hamar
Tilstede: Roar, Ole Gunnar, Arne, Jørn og Arnfinn
Meldt forfall: Hege og Lars Perry

Saksliste:
01/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
02/19 Regnskap og medlemstall
03/19 Vedrørende dommerutdanning
04/19 Avtale Nordhueterrenget
05/19 Støtte til lavlandsforskning
06/19 Lavland 2019
07/19 Tildeling av gullmerke
08/19 Årsmøtet
09/19 Eventuelt
Saksliste:
01/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
- Godkjent
02/19 Regnskap og medlemstall
- Jørn Orienterte om regnskap pr d.d Det mangler noen bilag, men alt vil være klart innen
neste styremøte. Klubbens likviditet er god.
Det er 713 medlemmer pr. 31.12.18
-Status profileringsklær.
03/19 Vedrørende dommerutdanning
Styret har mottatt en henvendelse gjennom vårt lokale dommerutvalg fra et medlem og dommer hos
oss (tidligere sendt ut og ligger også vedlagt). Styret har behandlet saken på e-post og det er enighet
om at saken sendes over til FKF, der de anmodes om å ta med seg innspillet når de ser på sin
dommerutdanning og hvordan Kongsvold 2 skal benyttes.
04/19 Avtale Nordhueterrenget
Vi har fått tilbake ny signert avtale vedrørende ny 5-års leie av Nordhueterrenget, av Løiten
Almenning, se vedlegg.
05/19 Støtte til lavlandsforskning
Henvendelse fra FKF som ønsker å forske på overlevelse hos lavlandsfugl gjennom NINA. Ønsker
støtte fra de ulike lavlandsklubbene, se vedlegg.

-

Hed/Opp stiller seg positiv til å støtte prosjektet, men har noen krav til gjennomføringen

06/19 Lavland 2019
Vi planla et medlemsmøte vedrørende klubbens lavlandsaktivitet på forrige møte. Dette druknet bort
i julefri. Vi må bestemme agenda og dato for neste møte? Hvordan ønsker styret at lavland skal være
i fremtiden? Utsetting og overlevelse av fugl?
-

Arnfinn innkaller til åpent medlemsmøte på Bowling 1 14. februar kl.19.00

07/19 Tildeling av gullmerke
Det har kommet inn forslag på to personer som foreslås å bli tildelt klubbens gullmerke.
- Arnfinn; orienterte om klubbens «statutter» for tildeling av gullmerke.
- Roar; orienterte om forslagene som styret enstemmig var enig at skal tildeles gullmerke.
08/19 Årsmøtet
Årsmøtet er lagt til Biri 6.mars.
Skal vi ha en ekstern foredragsholder?
Hvem gjør hva?
-årsberetning
-regnskap
-revisor
-budsjett
-aktivitetskalender
-innkomne forslag
-valg
-

Arne jobber med å få inn ekstern fordragsholder

09/19 Eventuelt
- Begravelse Dovre
-

Det sendes blomsterhilsen fra klubben

