Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 6/19
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Saksliste:
38/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent.
39/19 Regnskap og medlemstall
Arnfinn;
legger frem oversikt over regnskapet pr.d.d. Anslagsvis kr. 170000 i pluss
Hege;
oppdaterer oss på medlemsstatus. Hege sliter med å få oversikt i listene, ser på
innmeldingsrutiner.
40/19 Orientering fra dommerutvalget
Arne;
orienterer oss om siste nytt. Jobber med kandidater til dommerutdanning, har pr nå
3, kanskje 4 kandidater.
41/19 De Nordiske Jakt- og Fiskedagene og Elverumsutstillingen
Kort rapport fra Roar. Stand sammen med Vorsterklubben. Godt besøkt. 121 hunder i gr. 7 på lørdag
og ca 40 på valpeshow søndag.
42/19 Høstprøvene
Kort status for skogsfuglprøven og våre to lavlandsprøver. Roar informerte om status
skogsfuglprøven og Lars P om lavland. Alt i rute.
43/19 Brev fra FKF vedrørende vindmøller
Vi må ta en diskusjon rundt brevet fra FKF, sendt ut i sommer, og avgjøre hvordan vi skal håndtere
denne videre. Roar svarer FKF i brevs form om vårt syn på dette.

44/19 Oppgradering av hjemmeside
Ihht tidligere diskusjoner i styret har Roar hatt møte med Dialecta og tilbud er innhentet, ligger
vedlagt. Roar informerte om tilbud fra Dialecta, styrets oppfatning er at dette er dyrt. Sjekker andre
muligheter.
45/19 Godtgjøring av innsats i klubben
Det er mange personer som gjør en stor innsats for fuglehundklubben. Det har inne imellom vært
diskusjoner vedrørende betaling for den innsatsen vedkommende gjør og det har vært ulik praksis,
litt avhengig av hva slags styre som har sittet og hva slags jobb det dreier seg om.
Dette er med på å skape en uro blant de som legger ned tid for klubben og det kan fort utarte seg til
splid, uro, få som gjør en dugnadsinnsats for klubben og på sikt ødelegge for interessen til å delta på
dugnader.
Kort oversikt over hvordan det har vært:
Styret – ingen godtgjøring
Prøveledere – ingen godtgjøring
Ledere i utvalg/komiteer – ingen godtgjøring
Dommerutvalg – ingen godtgjøring
Dommere og instruktører utdannet i klubben – får dekket sin utdannelse, men det har ikke blitt
krevet noe tilbake fra/til klubben
Båren – godtgjørelse til de to som er ansvarlige, a kr.2000,Nordhue – godtgjørelse til ansvarlige, a kr.1000,- pluss styrevedtak 39/18 som sier økning til
kr.4500,- (men dette er ikke iverksatt)
Aversjonsinstruktører - løs avtale som sier at de selv kjøper utstyr og betaler en andel tilbake til
klubben når utstyret er betalt ned
Kurs, dressurinstruktører - løse avtaler fra gang til gang. De siste har betalt en liten andel av
påmeldingssummen tilbake til klubben.
Vi må ta med oss at det er få personer som ønsker å holde kurs for klubben og det er de samme
personene som tar på seg å være prøveleder fra gang til gang.
Det er også vanskelig å få engasjert folk og få de til å delta på dugnader, og i lavlandssammenhengen
nå, så er det veldig liten interesse for å hjelpe til.
Alt dette gjør at mye faller på få personer og det er naturlig at folk både blir lei, utbrent og slutter å
engasjere seg i klubben. Dette må styret ta på alvor.
Styret må tenke godt igjennom saken og bør fatte retningslinjer for hvordan godtgjøring skal
praktiseres i klubben fremover. Vi driver en klubb som er tuftet på dugnad og må være forsiktige
med å betale for dette. Utgifter skal dekkes. Ikke tatt noen besluttning.
46/19 Lavland
KLD har avgjort klagen på utsetting og slått fast at det er tillatt å sette ut fasan og rapphøns. Vedtaket
er sendt ut i sommer. Roar skriver brev til FKF ang. brev fra de. Vi ønsker å følge direktoratets
anbefaling.
Det er kjøpt inn fuglekasser til frakting av fugl. Det må settes i gang dugnader. Arnfinn innkaller til
dette
Vestfold har ikke svart på når evt fuglelevering kan skje.
Det er dårlig respons av de som tidligere har hjulpet til med lavland.

De som har vært på våre ulike møter er engasjerte og etterlyser mer informasjon og datoer for når
ting skal skje.
Styret bør se nærmere på når det skal hentes og settes ut fugl og hvem som skal være ansvarlige for
de ulike terrengene og hovedbolkene.
Fjøssystemer, ved Kai, har sendt mail om at de skal ha Helgøya 28.-29.september.
Det bør fastsettes en videre treningsdagbok for lavland.

47/19 Eventuelt

