Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 6/20
Dato: Mandag 17.august 2020 kl 18.30
Sted: Bowlingen
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Hege og Roar
Meldt forfall: Ole Gunnar, Hege, Kai og Arne som var tilgjengelig på telefon.
Møtet anser seg som beslutningsdyktig ettersom 3 av 5 ordinære medlemmer var tilstede.
Saksliste:
44/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
45/20 Regnskap og medlemstall
46/20 Orientering dommerutvalget
47/20 Orientering lavland
48/20 Jaktprøver
49/20 Fuglehundtinget
50/20 Eventuelt

Saksliste:
44/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten kommentarer.
45/20 Regnskap og medlemstall
Arnfinn redegjorde for regnskapet, viser et solid driftsmessig overskudd.
Roar orienterte om medlemstall. Stadig økende og er i dag 701 betalende.
46/20 Orientering dommerutvalget
Utsatt til neste møte
47/20 Orientering lavland
Det er pr dato satt ut ca 1/3 av de planlagte fuglene.
Styret etterlyser:
Plan for tiltak mot bønder.
Ansvarspersoner for de ulike terrengene.
Kjentmenn til begge prøvene.
Hva med foring, har vi en plan for dette.
Det er allerede kommet mange forespørsler om leie av terreng, har vi en plan
for dette.
Kalender for de enkelte terreng for trening.
Treningspartier med instruktør.

48/20 Jaktprøver
Apportprøven:
Antall startende: 13 i UK, 19 i AK, totalt 32
Antall premierte: 10 i UK 11 i AK, totalt 21
Arrangementet fikk gode tilbakemelding fra dommere og deltakere, og mange synes det var flott at
HedOpp også har begynt å arrangere apportprøve
Økonomisk resultat: - 7.719,-

Skogsfuglprøven på Budor: 59 påmeldte, god og lokal dommerdekning. Mangler noen kjentmenn.
Lavland: Arbeidet med dommere etc er godt i gang. Motellet er bestilt.

49/20 Fuglehundtinget
Tinget er utsatt/avlyst grunnet coronasituasjonen og saken er utsatt til senere om det blir aktuelt.
50/20 Eventuelt
Hjemmesiden må revideres, Roar viderefører tidligere vedtak.
Med henvisning til mandat gitt på årsmøte må vi intensivere arbeidet med treningsterreng i vestlige
deler av området vårt. Det ble luftet både Gjøvik Kommune (Biri), Nordre land (Dokka) og
Gudbrandsdalen. Noen som har kontakter/vet om noen å kontakte? Kom med forslag.

