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Ansv/F
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Referat fra forrige styremøte
Styret gikk gjennom referatet fra siste møte og gjorde notater for oppfølging.
- Korrigering fra forrige referat vedr. OFK CUP:
«Oppdatering av innmeldte resultater vil bli gjort periodisk.»
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Innkommet post
Styret gikk gjennom innkommet post. Henvendelser er besvart fortløpende.

14

Referat fra årsmøtet
Referat fra årsmøtet ble gjennomgått og vil bli lagt ut på vår hjemmeside.
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Omorganisering i styret.
Etter nestleder Frank Jægers bortgang har styret reorganisert seg. Fast møtende
varamedlem Jo Larssen går inn som fast medlem av styret og konstitueres som
nestleder frem til neste årsmøte.
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Sider

Aktivitetsutvalget
Karl Ole orienterte om planlagte aktiviteter før ferien
- Klubbsamling Bardufoss, informasjon legges på facebook
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Dressurtrening har vært etterlyst og vi starter opp allerede
førstkommende onsdag. Melding på facebook.
Medlemsmøte 5. juni kl. 19.00 på Milano, Ankenes
Melding på facebook med tema når det nærmer seg.
Klubbmesterskap i leirdueskyting forsøkes avviklet før sommerferien da
høsten er ei travel tid med rypetelling og trening i terreng.
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Fuglehundprøveutvalget
- Styret gikk gjennom erfaringer fra siste Nordlysprøve.
Økonomirapporten fra prøven gjennomgås på neste styremøte.
- Høstprøven vil i utgangspunktet være en 1-dagsprøve ved Altevann 7.
september.
- På neste årsmøte bør det velges en arrangementskomite for å avlaste
prøveleder.
- Bente og Jostein deltar på SU i Tromsø 4. juni.
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Utdanning aversjonsdressur
Klubben har for liten tilgang på instruktører i aversjonsdressur. Jostein melder
behov for utdanning/kurs innen aversjonsdressur til fylkeslaget til Jeger og Fisk.
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19

Rypetelling/Treningsområdet
Jostein purrer på kurs i rypetelling og avtale om bruk av treningsområdet.

JJ
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Hjemmeside / Facebook
Hjemmesiden må gjennomgås side for side og oppdateres. Facebook brukes
aktivt til dagsaktuelle saker.
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Økonomi
Kasserer hadde meldt forfall – økonomi tas på neste styremøte.
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Eventuelt
Ingen saker til behandling.
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