
   
 

Referat 

 

 Medlemmer Sign Tilstede 

Leder  Morten Lorentzen ML morten@ofotenfuglehundklubb.no  

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

Kasserer Lena M Eriksen LME lena@ofotenfuglehundklubb.no   

Sekretær Runar M. Robertsen RMR runar@ofotenfuglehundklubb.no   

Leder Jaktprøveutv Martin Bang MB martin@ofotenfuglehundklubb.no   

Leder aktivitetsutv Marta Ranset MR marta@ofotenfuglehundklubb.no   

Styremedlem Ina Mellem IM ina@ofotenfuglehundklubb.no   

Varamedlem Mads Evensen ME Mads@ofotenfuglehundklubb.no   

 

Sak nr. SAK –TEMA Ansv/ 
Frist 

17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det vises til innkalling av 21.03.22 og fremlagt saksliste                
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 

18/22 Godkjenning av referat fra møte nr. 2, 21.02.22 
 
Vedtak:  Referat godkjennes 

 

 

Styremøte 

Møteleder  Morten Lorentzen Referent  Runar M. Robertsen 

Dato 28.03.22   Kl. 1800 Møtested 

Møterom OFO 

Dronningens 

gate        gate 52a 

Møte nr 

3/22 

  

Sider  

 

       Neste møte  Møtested  Dato    

    Vedlegg   
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19/22 Oppfølgings-/orienteringssaker  

 

• Gjennomgang årshjul 
 
Finnes ikke noe annet dokument, jf. forrige møte. Ny gjennomgang i plenum 
i møtet av det som foreligger, noen få endringer vedtatt i møtet, renskrives 
av Morten. Styremedlem (Ina) får ansvaret for å oppdatere OFK Cup jevnlig.  

 

• Status mailsystemer/lagring for nye styremedlemmer 
 

Alle har fått tilgang, alt ok. 
 

• Status Nordlysprøven (Martin) 
Status nordlysprøven etter gjennomføring 

 
Mange sene påmeldinger, samt mange premieringer. Gikk tom for 
premieglass. Transport gikk knirkefritt. Bra opplegg i huset som var 
tilgjengelig for komite/dommer. Hadde det imidlertid ikke vært for villige 
sponsorer, hadde økonomien gått i minus. Reiseregninger oversteg 
budsjett, så det må være fokus på å holde budsjett til neste år. Prøven var 
ellers en suksess. 
 

• Orientering om økonomien i klubben (Lena) 
 
Alle bilag som er mottatt er lagt inn og ført. En innbetaling til NKK  for 
prøven er ikke mottatt ennå. Noe ekstra gebyr på Vipps som kommer i 
tillegg, må tas høyde for. Vanskelig å justere startkontigent.  
 

• Reklame Sparebank 68 Nord 
Banken betaler for beachflagg og nye sponsormerker. Flagg er kommet, 
men ikke de andre merkene. Må faktureres banken to ganger i året. Mulig å 
fakturere for 10 bilder i halvåret. Lagt en egen mappe i sharepoint der bilder 
samles. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20/22 Innkommet/utgående post.   

- Resultater i OFK CUP 
 
Ikke mottatt noe siden forrige styremøte. 

  

21/22 Nye instruktører i klubben 
Vi har behov for flere instruktører i klubben. Både ¨vanlige¨ og innen 
aversjon. 
 

 



   
Ønske om flere fase 1-instruktører, særlig i aversjon. Forsøker å få Mads og 
PK godkjent til dette. Også behov for fase 2-instruktører. Marta sjekker med 
Jørn Garnes. 
 

22/22 Sponsorer OFK 
Hvem er sponsor i dag og ønsker vi flere? 
 
Burde få laget sponsoravtaler av noe lengre varighet (feks 3 år). Plass til tre-
fire nye logoer på klubbhengeren.  
 
Morten forsøker å få 2 sponsorer, samme med Mads. 
 
 

 

 

 

23/22 
 

Nordlysprøven – Hva gjør vi i fremtiden? 
 
Mtp hvor vellykket forrige prøve var, at det var mye fugl, og mange 
påmeldinger bør vi være forsiktig med å si fra oss terrenget. Det er 
imidlertid helt avgjørende at vi kan arrangere med scootertransport.  
 
Når det gjelder mulig prøve i Ofoten, må det søkes innen 31. oktober. Med 
tanke på at vi har en bra dato for prøve til neste år, beholder vi Altevann, og 
jobber heller mot en prøve i Ofoten året etter. 
 
Bør settes en komite ganske snart, særlig mtp sponsing. 

 
 
 

24/22 Eventuelt 
 
Tidligere ble det godkjent nye dressurhalsbånd, tatt med i budsjettet. 
Fortsatt godkjent å anskaffe.  
 
Apportprøver? Har Hans Einar meldt inn prøvene? Snakk om at de skulle 
være i mai/juni. Martin og Ina sjekker opp.  
 
Fellestreninger – pause nå i jaktprøvetiden. Forslag om at enkelte av 
instruktørene kan kjøre flere treninger på rad, for å kunne ha litt progresjon 
i øvelsene. Tas opp i møte med instruktørene.  
 
Rune Nystad har snakket om et stort terreng i Efjorden vi kunne bruke. Tas 
opp til vurdering, særlig mot føring i terreng. 
 
Marta sjekker opp førstehjelp til hund i fht nytt foredrag/faglig påfyll.  

 

 
 

   


