Referat fra styremøte i HedOpp FHK, onsdag 8. mai 2019(møte nr. 4/19)
Til stede på møtet: Arnfinn, Arne, Lars Perry, Mette, Roar og Hege
Meldt forfall: Ole Gunnar
Saksliste:
22/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble enstemmig godkjent.

23/19 Regnskap og medlemstall
Arnfinn redegjorde for status i regnskapet etter vinterens aktiviteter. Regnskapet er i balanse.
Klubben har i dag 667 medlemmer som har betalt kontingent. Det er 45 medlemmer som ikke har
betalt. Hege formulerer en påminnelse til disse medlemmene.
Hege sender liste over medlemmene til Arne og Astrid, som for tiden arrangerer apportkurs for
klubben.

24/19 Jaktprøver vinteren 2019 – status
Det ble redegjort for klubbens vinterprøver.
Lars Perry redegjorde spesielt om RSM.

25/19 Avtale med Os fjellstyre
Lars Perry vært i kontakt med Os fjellstyre og fremforhandlet en forlengelse av dagens kontrakt.
Styret er enige om at det kan lønne seg å gjøre avtaler for fire år av gangen, og at man søker om
dispensasjon fra båndtvangen for samme periode.

26/19 Status lavland – møte?
Det er sendt nødvendig søknad til direktoratet.
Det er noe usikkerhet rundt innkjøp av fugl. Vi er i kontakt med Vestfold fuglehundklubb. I tillegg
undersøkes muligheten for å importere fugl fra Sverige. Arne følger opp kontakt med Birger
Knutsson.

Det inviteres til et nytt møte i lavlandsgruppa. De som sa seg interessert i å bidra på forrige møte,
følges spesielt opp.
Vi setter opp treningsdatoer og lar treningene være forbeholdt medlemmene våre.
Roar informerte om anmeldelsen av klubben. Denne er nå henlagt.

27/19 Hakkespettboka – gjennomgang og oppdatering
Vi gjennomgikk flere punkter og ansvarsområder i Hakkespettboka. Vi diskuterte om flere
ansvarsområder bør ha en instruks.

28/19 Eventuelt
1) Hjemmesiden fungerer ikke optimalt. Arne tar kontakt med Øyvind Skurdal om alternativ
løsning.
2) Roar informerte om FKF sitt skriv om nye rutiner for Apportbevis
3) Det er Fuglehundting 14.-16.juni. Arne og Lars Perry deltar.
4) Styret vedtok å kjøpe et nytt modem. Det vi har er for gammelt og har for dårlig kapasitet.
Lars Perry handler inn.
5) Arne og Astri arrangerer apportkurs. Arne refererte fra dette.
6) Mette setter i gang dressurkurs på Lillehammer. Dette blir annonsert på hjemmesiden.
7) Klubben jobber fortsatt med ideen om å arrangere apportprøve. Arne har kontaktet andre
klubber som har apportprøver. De opplyser om at det er ønske og behov for flere slike
prøver. Vi har som mål å arrangere apportprøve neste år.

Neste styremøte er torsdag 6. juni 2019, kl.17.00-19.00.
Møte med de ulike utvalgene kl.19.00.
Arnfinn sjekker sted.

