
   
Referat 
 
 

 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/Hanne 

Linde 

LME lena@ofotenfuglehundklubb.no  x 

Sekretær Runar M. Robertsen RMR runar@ofotenfuglehundklubb.no   

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 Mads Evensen ME Mads@ofotenfuglehundklubb.no  x 

 

Sak nr. SAK –TEMA Ansv/ 
Frist 

25/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det vises til innkalling den 16.05.22 og fremlagt saksliste                
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 

26/22 Godkjenning av referat fra møte nr. 3, 28.03.22 
 
Vedtak:  Referat godkjennes 

 

 

Styremøte 

Møteleder  Morten Lorentzen Referent  Runar M. Robertsen 

Dato 24.05.22   Kl. 1800 Møtested 

Møterom OFO 

Dronningens 

gate        gate 52a 

Møte nr 

4/22 

  

Sider  

 

       Neste møte  Møtested  Dato    

    Vedlegg   

mailto:morten@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:pk@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:lena@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:runar@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:martin@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:marta@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:ina@ofotenfuglehundklubb.no
mailto:Mads@ofotenfuglehundklubb.no


   
27/22 Oppfølgings-/orienteringssaker  

 

• Status nye sponsorer 
Klubben har fått signert sponsoravtale med LKAB og Ofoten Flerfaglige 
Opplæringskontor med en varighet på tre år. Hver bedrift sponser hver 
5000,- 

 

• OFK Cup 
Det har blitt jobbet med å lage nye skjemaer for registrering av resultater. 
Innkomne resultater blir publisert fortløpende. 

 

• Status aktivitetsutvalg (saueaversjon) 
Vi har fastsatt to datoer for gjennomføring av aversjonsdressur før 
sommerferien. 27.06 og 04.07. Lokasjon blir hos Jan Pettersen på Skjomnes. 
Vi mangler foreløpig instruktør til 04.07. 
 

• Orientering om økonomien i klubben (Lena, Hanne) 
Kasserer ikke tilstede. 

 

• Info. fra Fuglehundtinget  
Leder har deltatt på fuglehundtinget og orientert om sakene som ble tatt 
opp der.  

 

• Status Aversjonsdressur kurs 
Klubben har forsøkt å få arrangert et kurs her i Ofoten for utdanning av nye 
instruktører. Det ser ut som det blir vanskelig å få til i år, men vi har gitt 
tilbakemelding til NJFF at vi ønsker dette til neste år. Vi sjekker også 
muligheten for kursing andre steder. 

 

• Apportprøve OFK  
Alt går etter planen. Planlagt gjennomføring av prøve blir 17-18/8 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

28/22 Innkommet/utgående post.   
Relevant post sendt til styremedlemmer 

  

29/22 Utstilling: arrangør OFK. Kan OFK være arrangør av utstilling i Ofoten. 
Styret er positiv til gjennomføring av utstilling. Ann-Helen Sedolfsen er 
interessert i å ta i et tak for å få gjennomført et slikt arrangement. Leder tar 
kontakt med Ann-Helen for å få laget en oversikt over kostnader osv. for å 
få det gjennomført. 

 

30/22 Innkjøp av jakker/klubbartikler  
Klubben ser på muligheter for å kjøpe inn nye klubbartikler (jakker, t-
skjorte, Caps) Hanne sjekker ut hvordan dette skal gjøres mot regnskap. 

 

 



   
 

31/22 
 

Eventuelt 
- Valpekurs blir arrangert til høsten. Mads lager et opplegg med 

treningsinnhold og datoer. Kostnad blir 500,- for medlemmer. Om 
dette skal tilbys ikke medlemmer er ikke bestemt. 

-  

 
 
 

   

 
 

   


