
   
 

Referat 

 

 Medlemmer Sign Tilstede 

Leder  Bente Kristensen BK leder@ofotenfuglehundklubb.no x 

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

Kasserer Lena M Eriksen LME kasserer@ofotenfuglehundklubb.no x 

Sekretær Anne Grundstad AG anne@ofotenfuglehundklubb.no x 

Leder Jaktprøveutv Kristel Sjåstad Åsheim KSÅ kristel@ofotenfuglehundklubb.no x 

Leder aktivitetsutv Marta Ranset MR marta@ofotenfuglehundklubb.no  

Styremedlem Martin B Tøllefsen MBT martin@ofotenfuglehundklubb.no  

Varamedlem Morten Lorentzen ML morten@ofotenfuglehundklubb.no  

     

Sak nr. SAK –TEMA Ansv/ 
Frist 

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det vises til innkalling av 14.12. og fremlagt saksliste                
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 

2/22 Godkjenning av referat fra møte nr 7, 14.12. 
 
Vedtak:  Referat godkjennes 

 

 

3/22 Oppfølgings-/orienteringssaker  

• Hjemmesiden oppdateres med klubbens instruktører og 
dommere.  
 

 
Martin 

 

4/22 Innkommet/utgående post.   

• 13.12. fra Ann Helen Sedolfsen, apport i OFK cup og poengberegning 
utstilling. Svar av 14.1.v leder. 

• 6.1.   FKF, -ny diett- og kjøregodtgjørelse, dommere – tatt til 
orientering. 

• 9.1.   NKK Nordland. Deltakelse på årsmøte på teams den 23.3.22 – 
påtroppende styre følger opp dette. 

  

Styremøte 

Møteleder  Bente Kristensen Referent  Anne Grundstad 

Dato 17.1.22   Kl 100 Møtested Saniteten 
Møte nr 

1/22 
  

Sider  
 

       Neste møte Januar  Møtested  Dato    

       



   
• 11.1. Sak årsmøte, nytt forslag kåring av årets hunder – Hans Einar 

Enoksen .  
 

5/22  «DISRIKTSMATCH»  
 
Viser til innkommet forslag fra Hans Einar Enoksen den 11.1.22 Saken er 
fremlagt for styret pr e-post, med anmodning om tilbakemelding. 
 
Distriktsmatch 2022 avvikles 12.2.22 ved Altevatn, OFK arrangør. 
Invitasjon er sendt ut til HVFK og MTFK. Begge klubbene har svart at de er 
positiv, de vil delta og samarbeide om arrangementet slik at det blir en årlig 
aktivitet. Klubbene runderer på å arrangere. 
 
Det utstedes diplom til vinnende lag.  Hver ekvipasje på vinnende lag får 
tildelt premie. Ikke enighet om hva det skal være. OFK må finne premie i år. 
 
Vedtak: 

1. Uttak lag – tas ut etter poengberegning fra OFK cup. 
2. Premier – det bestilles artikler fra NonStop, oppad ca kr. 500,- 
3. Deltakende ekvipasje får dekket reiseutgifter likt med dommere i hht 

regulativ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PK setter 
opp lag. 

6/22 INNMELDT SAK TIL ÅRSMØTET 
 
Forslag til ny poengberegning for kåringer av Årets Hund fra Hans Einar 
Enoksen. 
 
Styret har gjennomgått forslaget og mener at det blir for mange kåringer og 
for omfattende å følge opp dette i en liten klubb.   
 
Vedtak : 
Styret foreslår følgende:  
 
Poengberegningen for årets hunder beholdes slik den er i OFK-cup for: 
Årets Hund AK/VK Fuglehundprøver 
Årets Hund UK Fuglehundprøver 
Årets Hund Utstilling 
 
Fra forslag fra Hans Einar Enoksen: 
Årets Hund Apportprøver med foreslått poengberegning tas inn i OFK-cup. 
 
Styret foreslår også at premiering i Klubbmester tas inn i OFK cup/Årets 
Hund Fuglehundprøver AK/UK (med godkjent fuglarbeid).    
 

 



   
Styret foreslår at det i denne omgang ikke utvides med flere klasser for årets 
hund , men er åpen for en utvidelse på sikt.  
  

7/22 KONTINGENTER 
 
Styret ser ikke behov for å øke kontingent da klubben p.t. har god økonomi.  
 
Vedtak: 
Styret foreslår overfor årsmøtet at kontingenter for 2022 videreføres for 
2023. 
 

 

 

8/22 ÅRSBERETNING 2021 
Styret gjennomgikk forslag til årsberetning, regnskap og budsjett. 
 
Vedtak: 
Styret foreslår for årsmøtet at Årsberetning med regnskap for 2021 og 
budsjett for 2022 vedtas. 
 
 

 

9/22 Medlemsmøte i forbindelse med årsmøte 
Forslag saksliste: 

• Informasjon fra representant fra 68 Nord om samarbeidsavtalen 

• Orientering om distriktsmatch 

• Orientering om apportprøver 

• Klubbens gamme, salg? 

• Tilbakemelding på aktiviteter i 2021 

• Innspill på aktiviteter 2022 

• Orientering om Nordlysprøven 
Forslag at nestleder leder medlemsmøtet. 

 
 
 

 
 

     

 


