
   
 
 
 

 Medlemmer Sign Tilstede 

Leder  Morten Lorentzen ML morten@ofotenfuglehundklubb.no x 

Nestleder/varamedl. Per Kristian Bruun PKB pk@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Kasserer Lena M Eriksen LME lena@ofotenfuglehundklubb.no   

Sekretær Runar M. Robertsen RMR runar@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Leder Jaktprøveutv Martin Bang MB martin@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Leder aktivitetsutv Marta Ranset MR marta@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Styremedlem Ina Mellem IM ina@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Varamedlem 

Gjest 

Mads Evensen 

Ann-Helen Sedolfsen 

ME Mads@ofotenfuglehundklubb.no  x 

 

Sak nr. SAK –TEMA Ansv/ 
Frist 

37/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det vises til innkalling den 10.08.22 og fremlagt saksliste                
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 

38/22 Godkjenning av referat fra møte nr. 4, 24.05.22 
 
Vedtak:  Referat godkjennes 

 

Styremøte 

Møteleder  Morten Lorentzen Referent  Runar M. Robertsen 

Dato 

03.10.2022    

Kl. 19.00 Møtested 

Møterom OFO – 

dronningens gate 

 

Møte nr. 

6/22 

  

Sider  

 

       Neste møte  Møtested  Dato    

    Vedlegg   
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39/22 Status utstilling 
 
Ann-Helen går litt gjennom historikk i klubben om tidligere slike, i 
samarbeid med Hans Einar. Hans Einar har foreslått et tidspunkt på 
vinteren. 

- Søknad sendt. Alle raser i gr. 7. Fått godkjenning fra NKK og ganske 
mange klubber. 

- Må oppnevnes komite. Ann-Helen har snakket med Solfrid i Midt-
Troms, fått se deres budsjett. NKK foreslår en komite på 5 stk. Silje 
B. Lorentzen, Hans Einar, Martha Ranset og Ann-Helen så langt.  

- Prøver å ikke gape over for stort, litt læreprosjekt. Var inne på 
tanken om å bare involvere de raser vi har i klubben.  

- Dato som er foreslått er 28. Januar 2023. Foreslått lokasjon er 
Ankeneshallen, ikke fått kontakt med ansvarlig der? 

- Dommer ikke på plass, men Ann-Helen og Hans Einar er på saken. 
- Foreslått flere lokasjoner som komiteen får jobbe videre med 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

40/22 Status nordlysprøven 
 
Søknaden er sendt inn. Svaret på søknad om terreng kommer i desember, 
svaret kommer ikke før da vi må søke om fritak for båndtvang. CACIT-
prøve. Søkt om alle terrenger der inne. Har et håp om å få brukt 
villmarkssenteret. Behov for komite, der medlemmene i komiteen har sine 
egne ansvarsområder (mat, loddssalg osv). Mange erfaringer fra prøven i 
fjor som gjør det enklere i år, bl.a. scootertransport, reiseregninger. 
Prøver å få til jegermiddag. Diskutert rundt om det skal tilbys mat, og da 
eventuelt få levert dette klart (fra agenda eller lignende). Erfaringer fra 
tidligere prøver samt fra Midt-Troms gjør at komiteen må vurdere hvilken 
informasjon som skal gå ut til offentligheten. Martin har noen tanker 
rundt dommere. Går for en ambisjon med 3-dagers CACIT, så får man se 
an påmeldinger. Martha undersøker mulighet for sponsing av for til 
premier på prøve.  

 
 

  

41/22 Klubbmesterskap 
 
Martin fått forespørsel om det går å ha i løpet av høsten, men usikkert om 
dette går. Satser på å ha det i starten av februar. 

 

42/22 OFK-Cup 
 
Ikke oppdatert ennå. Satser på å få oppdatert etter siste høyfjellsprøve. 

 

 

 



   
43/22 

 
Økonomi 
 
Vedtaksendring når det gjelder signaturfullmakt. Behov for å få endret 
signaturmyndighet fra hele styret til leder og nestleder. 
 
Så langt i år  ca.60000,- i pluss. 
 
 

 
 
 

40/22 Innkommet post 
 
Morten ber om at styremedlemmer som går inn i innboksen til 
post@ofotenfuglehundklubb.no og leser mail avstår fra dette, vanskelig å 
holde oversikt.  
 
Ett brev fra NKK– informeres om et vedtak vedr krav om aversjonsdressur - 
sak fra Karlsøy på tamrein. Ikke behandlet ennå, så ikke endelig fastsatt at 
det blir slik. Blir opp til den enkelte arrangør. Anbefaling om å få 
gjennomført slik aversjon.  

 

41/22   Brev fra FKF – ber om økonomisk støtte til “lavlandssaken”. 

Flere svar kommet inn, der flere lokale klubber er tilbakeholdne. Uklart hva  
 pengene skal gå til. Er dette noe vi skal støtte? rykter om at flere store klubber på 
 østlandet skal bidra. 

Diskutert i styret, enstemmig at det ikke gis støtte. Ut fra informasjonsskrivet er det 
 ikke klargjort hva faktiske utgifter går til.  

 

42/22  Eventuelt 

Godtgjørelse for styremedlemmer og kasserer. Forslag om at styremedlemmer  
 deltar gratis på klubbens egne arrangementer. Komiteen på nordlysprøven får dekt 
 1 prøvestart. 
 

Dressurtrening 

Ønske om å få et litt mer ordnet opplegg over flere uker. Egenandel? 

Martha får i gang gruppa og lager til aktiviteter.  

   


