
   
 
 
 

 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 

32/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Det vises til innkalling den 10.08.22 og fremlagt saksliste                
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
 

33/22 Godkjenning av referat fra møte nr. 4, 24.05.22 
 
Vedtak:  Referat godkjennes 

 

 

Styremøte 

Møteleder  Morten Lorentzen Referent  Runar M. Robertsen 

Dato 

15.08.2022    

Kl. 18.00 Møtested 

Møterom OFO 

Saniteten 

Møte nr. 

5/22 

  

Sider  

 

       Neste møte  Møtested  Dato    

    Vedlegg   
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34/22 Oppfølgings-/orienteringssaker  

 

• Status nye sponsorer henger 
 

- Alle avtaler signert, faktura sendt ut. Ikke mottatt betaling fra OFO. 
Klistremarker allerede på hengeren. Henger blir med på 
apportprøvene. 

 

• OFK Cup 
 

- Ina og Martin har sett på det. Noe resultater er kommet inn, og er 
foreløpig ikke oppdatert. Martin er på saken. 
 

• Status aktivitetsutvalg (saueaversjon) 
 

- Kurth var og hentet strømmehalsbånd til morgendagens aversjon. 
Lavperiode med andre aktiviteter (dressurtreninger). Prøve å få til 
mulighet for apportbevis på apportprøvene? PK foreslår å prøve å 
få til 30.08. Vi tenker å prøve å få til i terrenget i Håkvikdalen. Vi 
har ikke noe dommer klar, men tar en sjanse på at det går i orden. 

- Vært vanskelig å få til aversjon pga dommermangel. PK og Mads 
blir sendt dit det er mulighet for å få kursene.  

 

• Orientering om økonomien i klubben (Lena, Hanne) 
 

- 1 utestående faktura. Noe utestående fra saueaversjon. Morten 
purrer på utestående krav. 

- Fullmakt til disponering av konto, slik at også Morten og Hanne kan 
disponere kontoen. 
 

• Apportprøve OFK Ina informerer 
 

- Nok påmeldte til å gjennomføre. Blir flere grener. Meldt dårlig vær, 
så Mads stiller med en paviljong han har liggende. Fulgt opplegg fra 
Hans Einar. Er lokaliteten optimal? Vi får se i etterkant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

35/22 Innkommet/utgående post.   
- Søknad utstilling 2023, NKK 

 
Fristen er 01. september. Snakket med Ann-Helen, hun ville ha en liten 
komité rundt. Kostnaden for et slik arrangement er litt uviss. Fått info 
fra Midt-Troms som hadde utstilling tidligere som sier økonomien er 
ok, ca. 8000 i overskudd. Silje og Marta har sagt seg villig til å stille 
komité, med bistand fra Hans Einar. Blir litt opp til Ann-Helen, og om 
hun tar ledelsen. Morten snakker med henne senere i kveld. 

  



   
 
- Annonse Kynologikurs, NKK 
 
Lite aktuelt. Noe med hundens opprinnelse m.m.  
 
- Invitasjon til instruktør trinn 1. 
 
Invitert til å sende folk til Bodø. Mer aktuelt for fase 2 og 3. vi ser ikke 
behovet, vi har godt med instruktører i fase 1. Bare Jørn i klubben i dag 
som er fase3.  

 
36/22 Eventuelt 

 
- PK: Komité til viltaften. 4. November? Noen aktuelle kontaktes.  

 

   

 

 

 
 

  
 
 

   

 
 

   


