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Dato

Sign
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JL
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jj@jenssenogbolle.no
jo_larssen@hotmail.com
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x

agrundstad@gmail.com

bente.kristensen@steinsund.com
Karl.ole.jorgensen@ofoten-brann.no
caroline@amarkussen.no

SAK –TEMA

Referat godkjent.

•

Tilstede
x

Lena.andersen@nordkraft.no

Gjennomgang referat og oppfølginger fra møte nr. 4 2019
Oppfølging sak 30, Hjemmeiden/FB. – klubbens dommere/instruktører legges
inn, likeledes årsmøteprotokoll og referat fra styremøter. - leder følger opp
Sak 31, Avtale dommerelev – OFK. -Leder følger opp
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Innkommet post
-Faktura fra Agenda for Villmarksaften
Regnskap
Legges frem på neste styremøte, sendes styret en uke i forveien til gjennomsyn.
Sponsoravtale med Ofoten Sparebank – leder avtalt møte med sponsoransvarlig
i banken for utarbeidelse av ny avtale. Jo lager en fortegnelse på hvor mye
bankens logo er brukt i 2019. Leder tar med til møte med banken.
Betaling rypetelling – ikke kommet inn. Leder purrer på StatSkog.
Årsmøte 2020
Forslag til tirsdag 28.1.2020 kl 1800. Sekretær undersøker om ledig lokale på
«Saniteten». Jo ordner med kakebakere til møtet.

x
x

Ansv/
Frist

Ledere av utvalg har ferdig forslag til årsberetninger til neste styremøte.
Kasserer har ferdig utkast til regnskap, sendes styret en uke før styremøte.
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Klubbavtale med NonStop
Klubbavtalen sendes alle klubbens medlemmer pr e-post. Leder us med kasserer
om adresser til alle medlemmene. (Tilgang til NKK)
Aktivitetsutvalget
Det gjennomføres ikke flere treninger i 2019. Det er ønskelig med oppstart i
januar 2020, uke 2 på onsdager, med 6 treningskvelder frem til prøvene starter.
Karl Ole undersøker egnet plass og er ansvarlig, sammen med klubbens
instruktører, for utarbeidelse av en plan og fordeling for hvem som har ansvar
for de enkelte treningene.
Jaktprøveutvalget
Klubbmesterskap 2019 ble avlyst, klubbmesterskap 2020 avvikles lørdag
29.2.2020.
Nordlysprøven 2020 – Bente kontakter Marit/Villmarkssentret, alternativt
forespørres Gratangen Fjellhotell. (Avklaring i desember 2019)
Profileringsklær for prøveledelse på jaktprøver - Det er kommet forslag fra PK,
som kan skaffe vest eller jakke til svært gunstig pris. Styret går inn for vest, som
kan brukes både inne og ute. Det hentes inn pris for vest av god kvalitet og som
skiller seg ut i farge. Det undersøkes om sponsor til vestene, slik at klubbens
økonomi ikke blir belastet i stor grad.
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Hjemmeside/FB – (oppfølgingssak 30)
Hva skal legges ut, hva ønsker vi? -Leder tar samtale med Caroline event andre
«medhjelpere».
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OFK Cup
Caroline legger oppfordring på FB og hjemmesiden om innmelding av resultat
for 2019, fris for innsendelse 31.12.2019. Leder spør Tore om å legge inn
resultatene i skjema.
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Markedsgruppe for OFK.
Forslag om at det opprettes en egen gruppe som jobber med sponsing for
klubben. Gjelde generelt, profilering, jaktprøver, klubbmesterskap og aktiviteter.
Det opprettes en markedsgruppe, PK, Jo og Kristel forespørres.

Bente lager en oversikt over hvem som sponser/er klubbens
samarbeidspartnere.
Alle nye avtaler skal godkjennes av klubbens leder.
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Skuddpremie smårovvilt
Jo og Jonas legger frem et forslag for styret hvordan gjennomføring tenkes. OFK
kan inngå samarbeid med Narvik Jeger & Fisk, som forespørres. Det kan søkes
om midler til StatSkog og Fylket.
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Oppgave og ansvarsfordeling i styret, eventuelt utvalg
Leder har utarbeidet et forslag til oppgave og ansvarsfordeling for medlemmer i
styret og utvalg.
Medlemmer som har sagt ja til verv og oppgaver, skal være ansvarlig for
gjennomføring av disse. Klubbens leder og styret skal ikke være pådriver for de
forskjellige oppgavene.
Forslag til ansvars-/oppgavefordeling legges frem til neste styremøte.
Valgkomite skal gjøre den enkelte som forespørres om verv, oppmerksom på
hvilke ansvar og oppgaver som medfører vervet.

