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Møtested

Anne Grundstad
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Møte nr 1

Møtested

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Leder Jaktprøveutv
Leder aktivitetsutv
Styremedlem
Varamedlem
Sak nr.

Referent

Medlemmer
Jostein Jenssen
Frank Jaeger
Lena M Andersen
Anne Grundstad
Bente Kristensen
Karl Ole Jørgensen
Caroline Markussen
Jo Larsen

Sider
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Dato

Sign

JJ
FJ
LMA
AG
BK
KOJ
CM
JL

jj@jenssenogbolle.no

frankljager@gmail.com
Lena.andersen@nordkraft.no
agrundstad@gmail.com

bente.kristensen@steinsund.com
Karl.ole.jorgensen@ofoten-brann.no
caroline@amarkussen.no
jo_larssen@hotmail.com
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Referat fra årsmøtet
Saken utsettes til neste møte. Styret signerer regnskap og beretning og Lena
sender inn.
Organisering av styre/oppgavefordeling mm.

Lena

Post til klubben: Mailboksen til post@ofotenfuglehundklubb.no er oppdatert
med de nye medlemmer i styret. Gjennomgang av innkommet post settes på
agendaen på hvert styremøte.

Jostein

Hjemmesiden: Administreres som før av Caroline, Lena og Anne. Referat fra
Årsmøtet og styrereferat vil bli lagt ut på hjemmesiden
OFK-Cup: Alle som ønsker å delta i OFK-Cup må melde inn resultater på skjema
som ligger på hjemmesiden. Kun meldinger på skjema blir tatt med.
Resultatene blir offentliggjort før årsmøtet – ingen oppdatering underveis.
Facebook: Det opprettes en egen facebookgruppe kun for styret og hvor alle er
administratorer. Åpen facebookside administreres som før av Lena, Caroline og
Anne. I tillegg har Kristel tilgang.

Caroline
/Anne/
Lena
Caroline

Anne

Det er også en egen side for OFK aktivitetsgruppe som kun er for medlemmer.
Her må den enkelte søke opp siden for så å bli godtatt. Karl Ole og Jo må gis
admin.rettigheter.

Jo

Fordeling av pågående saker:
Rypetelling: Jostein tar den saken videre. Vi har bedt om kurs i løpet av våren
og alle som skal ha ansvaret for linjer skal ha gått kurs.

Jostein

Treningsterreng: Avtalen med Statsskog om treningsterrenget er utløpt og ny
skriftlig avtale må inngås. Vi ønsker også å være representert i møter når
tellingene er gjort og fredning/kvoter besluttes og Jostein tar initiativ til dette.
Caroline sjekker muligheten for GPS kurs for klubbens medlemmer.
Statutter/Lovmal.
Nye statutter ble vedtatt på årsmøtet og sendes FKF til godkjenning.
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Dommerutdanning Geir Rune Stensland
Styret har i sak 23/18 vedtatt å foreta dekning av utgifter i forbindelse med
dommerutdanningen. Jostein lager utkast til avtale som legges frem for styret.
Økonomi
Økonomien er fortsatt god og det jobbes godt med sponsorbidrag i forbindelse
med Nordlysprøven.

Jostein
Caroline

Anne
Jostein

Aktivitetsutvalget
Karl Ole er nyvalgt leder av aktivitetsutvalget og har følgende planlagte
aktiviteter:
-

Dressurtrening på Ankenes. Instruktører som deltok på kurs og
gjennomførte Fase 2 inviteres til å lede treningene
Organisert trening i marka for alle
Nordlysprøven
Apporttrening
Åpning av treningsterreng
Klubbmesterskap Jaktprøve
Klubbmesterskap Leirdue
Rypetelling
Sosial samling for eksempel på kroa.
Steien v/Marcus Lande. Karl Ole sjekker opplegg for sosial helg hos
Marcus samme helg som Villmarksmessa.
Felles tur til Arnøya – sjekkes ut
Viltaften med medbrakt mat
Karl Ole tar gjerne imot ideer til aktiviteter.fra medlemmene

Karl Ole
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Fuglehundklubbenes Forbund
Styret besluttet å melde Terje Steinsund som kandidat til valgkomiteen.
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Eventuelt:

Jostein

Fjelloven: Fjelloven med kommentarer fra FKF er forelagt styret og styret
tilskriver FKF og uttrykker vår fulle støtte til kommentarene fra FKP.
Jo

Jaktvester: Jaktvestene som ble presentert på årsmøtet er nå kommet til
Sportcentret og kan prøves der. Vi trykker/syr logo på brystet, høyre side. Pris
kr. 800,-. Frist for bestilling er 8. mars.

