Referat fra styremøte 3/20 i HedOpp FHK
Dato: Torsdag 16.april 2020 kl 18.00-20.30
Møtet ble pga koronasituasjonen avholdt over Teams.
Alle styremedlemmene og varamedlemmene deltok i møtet.

22/20 Konstituering av styret
- Valg av kasserer
- Valg av sekretær
Medlemsservice
Mailsystemet
Sosiale medier
Rutiner ved avholdelse av styremøter
Det nye styret konstituerte seg.
Arnfinn Berntsen ble valgt som kasserer.
Styret ble enige om å ikke utnevne en egen sekretær, men å fortsatt la oppgaven gå på omgang i
styret.
Hege Leigland Nybakk skal fortsatt ha ansvar for medlemsservice.
Nettredaktøren Helene Gundersen ønsker å gi seg. Det ses på muligheten for at en i styret overtar
hennes rolle. Samtidig undersøker Roar Lundby andre aktuelle nettløsninger.
Alle i styret har tilgang til facebookkontoen og sjekker denne jevnlig. Hver enkelt følger opp de
henvendelsene de starter å svare på.
Arnfinn Berntsen sjekker klubbens mail jevnlig. Han kjører også en opplæring i bruken av
systemvaren for de andre i styret.
Noen prinsipper som ønskes fastsatt når det gjelder avholdelse og gjennomføring av styremøter, se
forslag under.

Følgende rutiner for styremøter i HedOpp FHK ble vedtatt:
- Møteplan for hele året fastsettes på første styremøte etter årsmøtet.
- Alle styremedlemmene kan sende inn saker til leder innen 10 dager før styremøtet skal
holdes.
- Leder setter opp saksliste ihht innkomne forslag.
- Leder sender ut innkallelsen til møtet senest en uke før styremøtet skal være. Nødvendige
sakspapirer legges ved. Ved kontroversielle saker, så lages det en innstilling til vedtak som
følger med saken.

-

-

-

Referat skrives på rundgang av styremedlemmene. Referatet sendes ut til alle
styremedlemmene og vara innen en uke. Så har styremedlemmene en uke på seg til å
komme med kommentarer, eventuelt endringer til referatet. Eventuelle endringer
godkjennes av resten av styret på mail.
Møtereferatet godkjennes på det neste styremøtet.
I saker som må hastebehandles så kan styret ta telefonmøte, teams-møte eller behandle
saken på mail. Saken føres da opp på sakslisten for det kommende møtet.
Referatene publiseres på klubbens hjemmeside.
Kasserer skal på hvert styremøte legge frem økonomisk oversikt over de ulike konti.
Både kasserer og styreleder skal ha tilgang til alle konti og ha like fullmakter.
De ulike prøvelederne skal bruke klubbens Vipps på sine arrangement. Kasserer legger til
rette for dette.
Antall medlemmer skal være kjent på hvert styremøte.

23/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat ble godkjent.
24/20 Regnskap og medlemstall
Regnskapet så langt i år er uavklart, da alle vinterens jaktprøver er avlyst pga koronasituasjonen.
Medlemstallet; 647 betalte og 48 ikke-betalte. Vi venter med å purre på medlemmer som ikke har
betalt medlemsavgift til vi er ordentlig i gang igjen.
Kai Kjernsholen undersøker pris på våpenskap med kodelås til startrevolverne våre.
Arnfinn Berntsen undersøker pris på fryser til våre prøvefugler.
25/20 HedOpps årshjul 2020 og møteplan for 2020-2021
Årshjulet ble gjennomgått og oppdatert.
Styremøter for resten av året ble fastlagt.
26/20 Jaktprøver vinteren 2020 – avlysninger og tilbakebetalinger
Pga koronapandemien, som for alvor satte Norge på pause den 12.mars, med oppdateringer fra
myndighetene 24.mars og 7.april, så ble alle våre tre vinterprøver og utstillingen på Dovre avlyst.
Roar Lundby har hatt tett kontakt med de ulike prøvelederne fortløpende under utviklingen. Det har
vært mange oppdateringsmailer fra både NKK og FKF i denne perioden.
NKK vurderer å bruke force majure, dvs at hver enkelt selv må dekke sine tap. Dette virker spesielt
når NKK er den som sitter på alle inntektene, mens klubbene sitter på eventuelle utgifter og
deltakerne taper alle sine påmeldingsavgifter.
Totalt sett så er dette antall deltakere som har meldt på våre prøver som har blitt avlyst;
Espedalen; UK – 43, AK - 53, VK - 20
Dovrefjell; UK/AK - 77 (34650)
Dovrefjellsutstillingen; 4
RSM; UK/AK - , VK –

Ihht regjeringens krisepakke, så kan vi søke om å få dekt reelle utgifter vi har hatt der. Styret søker
om å få dekket utgiftene vi har hatt med prøvene som ikke kunne gjennomføres. Hvis NKK velger å ta
IT avgift og aktivitetsavgift for de påmeldte, så tilbakebetaler klubben 75%, ellers tilbakebetales
100%.
27/20 Ny avtale Båren
Vi fornyer avtalen med fjellstyret om leie av terreng i Båren, selv om leieprisen er økt urimelig mye,
og signerer for en ny femårsperiode. Det har vært kontakt med fjellstyret om leiesummen og klubben
har bidratt økonomisk med vedlikehold av vei og klopping av terrenget det siste året. Det ble også
vedtatt at vi beholder de samme kontingentene for treningsavgift i 2020, men at styret ser for seg en
økning av treningsavgiften fra 2021
28/20 Lavland 2020
Kai Kjernsholen blir styrets ansvarlige i forhold til lavlandsarbeidet. Han har allerede avtalt å
samarbeide med lavlansinteresserte medlemmer om driften av lavlandsaktiviteten. Kai ser på
arbeidsfordeling til neste styremøte.
Noen grunneiere er misfornøyde med måten lavlandterrengene brukes. Dette skal lavlandsgruppa ta
tak i.
29/20 Eventuelt
-

Styret foreslo på årsmøtet å arbeide for et treningsterreng ala Nordhue, også i de nordlige
delene av fylket. Roar Lundby formulerer en informasjonstekst til facebook- og hjemmeside.

-

Innkjøp av fugl.
Selv om mye er usikkert i forhold til høstens aktiviteter, kjøper klubben inn fugl som planlagt.

-

Høstens aktiviteter
Vi vet lite om hvordan høsten vil bli, både med tanke på jaktprøver, trening, kursvirksomhet
med mer. Vi avventer nærmere retningslinjer i forhold til Mjøsprøvene, Elverumsutstillingen,
dressurkurs, saueavvenningskurs og miljøtreninger.
Det er ventet at det vil komme en ny avklaring rundt 1. mai 2020.

Hege Leigland Nybakk 20. Mars 2020

