Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 5/20
Dato: Onsdag 17.juni 2020 kl 18.30
Sted: Bowlingen
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Hege og Roar
Meldt forfall: Hege
Saksliste:
37/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
38/20 Regnskap og medlemstall
39/20 Orientering dommerutvalget
40/20 Orientering lavland
41/20 Apportprøven, skogsfuglprøven og kurs
42/20 Godtgjøring i klubben
43/20 Eventuelt

Saksliste:
37/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten kommentar.
38/20 Regnskap og medlemstall
Arnfinn; redegjorde status regnskap-. Kontroll på økonomi.
Arnfinn/Roar orienterer om medlemstall/-nytt. 20 nye bare den siste mnd.
39/20 Orientering dommerutvalget
Arne; orienterte fra dommerutvalget. Ikke noe nytt ang utdanning av dommere. Ble enige om å
snakke med dommerutvalget før det evt blir sendt et brev dit.
40/20 Orientering lavland
Kai; orienterte fra eget møte i lavlandsutvalget og la frem forslag til arbeidsfordeling av oppgaver
mellom styret og lavlandsutvalget, oppfølging av sak 33/20. Ble enige om å bruke facebookgrupper
for og holde informasjonsflyten og arbeidsoppgavene lettere tilgjengelig. Jobber med og få til flere
treningsterreng. De som ble med i samarbeidsutvalget er Terje Moseter og Terje Hagen. Kai skal
kontakte de som kan være aktuelle som kandidater som ansvarlige på hver enkelt terreng, og sjekke
med de personene som sa ja i 2019.
41/20 Apportprøven, skogsfuglprøven og kurs
Arne; statusoppdatering for apportprøven. Har kontroll, mangler fortsatt noen dommere og frivillige,
men regner med at dette løser seg. Trengte 6-7 jaktradioer, låner av de i styret.
Roar; statusoppdatering for skogsfuglprøven og for dressurkurs og aversjonsdressur. 13 stk som har
meldt seg på dressurkurset. Morten har kontroll på skogsfuglprøven, det jobbes med å få en arvtager
til Morten. Ikke fått satt i gang noe aversjonsdressur ennå. Ved henvendelser blir dem henvist til
andre klubber.

42/20 Godtgjøring i klubben
Saken er en oppfølging fra sak 39/18 (04062018), 58/19 (14102019) og 65/19 (21112019).
Ble godkjent av styret. Roar legger frem det på neste møte med de endringene som ble gjort.
43/20 Eventuelt
Jaktdekken, ble bestemt at Kai skulle kjøpe inn 300 stk jaktdekken og trykke HedOpp logo på 200 av
dem.

Ref. K.K.

