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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2012-04 
Dato Tid Sted 

11.12.2012 17:30 Agder Ventilasjon – Rigetjønnveien 3, Kristiansand 
Referent Date for sign. 

Samuel Larsen 11.12.2012 
Deltakere 

Samuel Larsen 

Espen Ose 
Olav Homdal 
Asbjørn Ribe 
Fraværende 

Olav Schrøder 

 
Kopi til 
http://www.agderfuglehundklubb.no/ 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

33/12  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Godkjent  

34/12  Gjennomgang referat fra siste styre: 
 

-Ny logo: Foreløpig utkast er utarbeidet 
av Willy. 
 

-Vester: RC vil være med å sponse men 
må vente til 2013 pga budsjett. Må også 
avvente i tilfelle ny logo. 

 
-Nye premier: Status ukjent 
 

-Søknad om disp båndtvang Hovden II 
er ikke sendt Bykle / Vinje 

 
 

Olav S og Ingrid jobber videre med dette 
og prøver å få ferdig et konkret forslag til 
årsmøtet. 

Ingrid jobber videre med dette i 2013. 
Espen har kontakt med sponsorene 
 

 
 
 

Samuel sender søknad snarest 

 
 

Olav S / 
Ingrid 
 

Ingrid / 
Espen 
 

 
Olav S 
 

Samuel 

35/12  Årsmøte. 
-Høvåg Gjestehus er konkurs, må finne 
nytt sted 

-Kunngjøring dato 
 
 

-Formell innkalling med årsberetning etc 
 
-Regnskap/budsjett 

Dato: 21.02.2013 kl 19:00 
Kontakte Quality hotell 
 

Tidspunkt kunngjøres på nettsida senest 
6 uker før årsmøtet samt legge ut info 
om frister for innsending av forslag 

Publiseres på nett senest 31.jan (3 uker 
før årsmøtet) 
Purre manglende regnskap  

 
Olav H 
 

Samuel 
 
 

Olav S / 
Samuel 
Olav H 

36/12  Ny lovmal. 
Vi er pålagt å utarbeide nye lover og Mal 
fra FKF må brukes. 

Vi gjør nødvendige tilpassninger i 
lovmalen fra FKF – og presenterer 
forslaget på årsmøtet 

Samuel 

http://www.agderfuglehundklubb.no/
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

37/12  Nybegynnersamling Bjåen. 
Alternative datoer er 1-3 februar eller 
15-17 mars. 

Dato 15 – 17. mars. (kolliderer med 
Rjukan III, men siden dette er en 
nybegynnersamling ser vi ikke på det 

som et problem). Samuel kontakter 
Bjarne Hillesund om være ansvarlig for 
samlinga. 

Samuel  

38/12  Dommersamling. 
Det blir dommersamling 22-24 februar. 

Skal bruke Nosi terrenget – 
innkvartering Hovden Fjellstoge. 

Tas til orientering  

39/12  Kvalitetssikring jaktprøver. 

Har vært flere tilfeller i år med 
feil/manglende rapportering til FKF/NKK 
i etterkant av prøven. Dette får 

konsekvenser for AFK når det gjelder 
tildeling av CACIT.  

Vi må få en fast person som skal hjelpe 

og ”kvalitetssikre” prøvekomiteene. 
Samuel kontakter Ingrid. 

Samuel 

40/12  Ekstra avtale med Hovden Fjellsoge. 

I tillegg til avtalen vi har med Bjåen 
Turisthytte må vi ha noe å tilby 

dommere når det er fullt på Bjåen eller 
hvis noen ønsker enerom, samt avtale 
om dommermøter etc. 

Vi tar kontakt med Fjellstoga og prøver å 

få til en avtale. 

Espen 

41/12     

42/12     

43/12  Aktiviteter 2013 
Hovden1 m/ Cacit: 8-10. mars 2013 

Hovden2 m/ Cacit: 5-7. april 2013 
Nesheia: 12-14. april 2013 
Utstilling: 26.mai 2013 

Farmen: sommeren 2013 
 

 
Hovden høst m/Cacit: 30.aug-1.sep 
2013 

 
Datoen for alle prøvene på Hovden i 

2013 er avklart med Bjåen Turisthytte. 
 
 

Aktiviteter på Farmen; dressurkurs, 
sauedressur etc: Møte med komite etter 

årsmøtet. 
 

 
 

 
 
 

Nytt styre 

44/12  Kritikk av nettside. 
Det har kommet en del kritikk fra 
medlemmer på nettsida. 

Ny nettside med ny plattform er etablert i 
høst for å få en mer profesjonell og 
brukervennlig side. Det er lagt ned store 

ressurser i dette arbeidet og vi har 
kommet et godt stykke på vei, men den 
er fremdeles noe mangelfull. 

Det krever mye tid å serve nettsida 
skikkelig, men det er et veldig viktig 
arbeid. 

Styret vil foreslå i de nye lovene at det 
”ordinære styremedlemmet” (pr dagens 
lover) velges av årsmøtet som Web 

ansvarlig. 
Informasjon om dette sendes valgkomité 

Årsmøte 
 
 

 
Samuel 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

45/12  Treningstur til Danmark. 
Styret har mottatt forslag på å arrangere 
treningstur til Klitgaard i Danmark. 

Lisbeth Reinertsen har vært i kontakt 
med Klitgaard for et opplegg. En 
eventuell mulighet er et samarbeid med 

NVK Agder som skal ha en samling der 
til våren. 

Styret er innstilt på i første omgang å 
være med NVK-Agder på samlinga 
deres til våren, og så ta en evaluering 

deretter om vi skal arrangere egne turer. 
Olav S følger opp dette mot Lisbeth 

Olav S 

46/12  Økonomisk oversikt pr dags dato Inntekter: Kr 101.945,- 
Utgifter: Kr 116.739,- 

 

47/12  Eventuelt 

-Terrengkomiteen må varsle grunneiere 
datoer for arrangementene på Hovden 
der vi har åremålsavtale, samt jobbe for 

nok terreng på Hovden 1 / 2 
-Sponsoravtaler 
 

 

 

Samuel kontakter Petter og informerer 
datoene. 
 

 
Espen følger opp sponsorene rett over 
nyttår og informerer datoene for 

arrangementene 

 

Samuel 
 
 

 
Espen 

 

 
Neste Styremøte: Uke 3/4 
 


