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Referent

Gjennomgang av referat fra styremøte 13.05.2019
Referat godkjent
Regnskap – resultat pr 1.10.19
• 3.1. Nordlysprøven – Noen feilføring, Bente gjennomgår fremlagt resultat
med kasserer
• 3.2. KM leirdueskyting – mangler en faktura, leder følger opp
• 3.3. OFK – følgende sees nærmere på: Samarbeidsavtale med Ofoten
sparebank, oppgjør rypetelling Statskog, oppgjør fra NKK, høstprøve.
• Leder tar gjennomgang m kasserer på de enkelte punkter. Det er viktig at det
legges til rette at kasserer kan stille på styremøtene, viktig med samspill
kasserer/resten av styret.
Dressurområde avtale Statskog
Fremlagt avtale gjennomgått, vedtatt og signert

BK/LME
JJ
JJ/LME
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Aktivitetsutvalget
• Dressurtreninger – medlemmer med instruktørutdanning/kurs samles for
KAJ/JL
felles planlegging og fordeling av treningskvelder. Ansvarlig, Karl Ole og Jo.
• Medlemsmøte – på grunn av stor aktivitet i høst, utsettes medlemsmøte til
januar neste år.
§ Villtaften – oppnevnt komite`, Caroline, Kamilla og Silje.
Tid – lørdag 16.11. Sted – Saniteten Ankenes eller Narvikhytta. Påmeldte tar
med hver sin rett. Pris 200,- pr pers.
Fuglehundprøveutvalget
• Høstprøven 2019 avlyst, OFK betaler tilbake 75% av påmeldingsavgift, mye
etterarbeid med tilbakebetalinger,
• Klubbmesterskap 2019 – avholdes i Norddalen alternativt Ballangen.
(Væravhengig) Det serveres ikke middag i etterkant, da det er Villtaften
kort tid etterpå. Det er søkt om å brukte Statkraft hytte i Norddalen, som
oppmøtested, orientering v dommerne og kaffekos.
• Nordlysprøven 2020 – Søknader om terreng til StatSkog, samt søknad til
NKK er sendt. Sted – Altevatn. Styret må tenke på alternativ løsning for
base for prøven, da det er usikkerhet med Vilmarkssentret. NB! Det må
oppnevnes/velges en egen komite som er ansvarlig for planlegging, innkjøp
og kjøkkentjeneste på Nordlysprøven.
• Høstprøve 2020 – Det er søkt om terreng v/Altevatn og Ofoten. Det er søkt
til NKK om prøve med sted Altevatn og Ofoten. Lørdag 5.9.20 -AK/UK,
søndag 6.9. - VK og AK/UK.
• Apportbevis, det vil gis mulighet å ta apportbevis i forbindelse med
klubbmesterskapet. Dette annonseres. Ansv Karl Ole og Jostein

BK/LME

KOJ/JJ

29

Rypetelling gjennomføring
Leder etterlyser oppgjør fra StatSkog.
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Hjemmeside / Facebook
Hjemmeside må oppdateres med følgende, - styret 2019, legge inn
årsmøteprotokoll, jf tidligere vedtak. Det er også ønskelig at klubbens dommere
og instruktører legges inn på hjemmesia. Ansv Caroline med Kamilla.

CM
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Dommerutdanning Geir Rune Stensland
Det skal skrives avtale med dommerelev og OFK. Ansv. leder.
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Nye medlemmer (studenter)
Studenter som ikke er medlem av OFK/NKK tilbys gratis trening på
dressurkvelder.

JJ
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Eventuelt
Apportbevis – se ref. under klubbmesterskap

