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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2012-01 
Date Time Location 

04.02.2012 17:30 Arendal – Idrettens Hus, Stoa 
Minutes by Date for sign. 

Olav Schrøder 104.02.2013 
Participants 

Samuel Larsen, Asbjørn Ribe, Olav Homdal, Olav Schrøder. 
 
Absent 

Espen Ose 

 
Copy to www.agderfuglehundklubb.no 

 
 

 

Item no. tema Ansvarlig Vedtak 

48/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

 Innkalling og 
dagsorden 
vedtatt 

      49/12 Gjennomgang referat fra siste styre 

 

Vester: Vi har tilbod frå Bergans på softshell vester. 

Trykk kan vi ordne i Kristiansand.  Espen og ny 

vararepresentant går videre med dette. 

Premier: Vi utsetter dette til vi evt har ny logo. 

 

 Vester: nytt styre 
jobber videre 
med dette. 
Premier: Vi 
utsetter dette til 
vi får evt. Ny logo 

50/12 Årsmøte: 
 
-Asbjørn har snakka med Hamresanden appartements.   
Vi har årsmøte der 19.00.  Også med i 
årsmøteinnkallinga. 
- Stryke matbetaling under årsmøte. 
- Olav H. ordner blomster og det praktiske med 
årsmøte. 
-Lover blir lagt ut på nettet med rødt det som er 
foranbart.  
- Budsjett legges inn når Olav H. har sendt dette til 
Olav S.  
-Forandring av kontingent. Styret foreslår kr. 50,- og 
dvs. 400 for hovedmedlem og 200 kr for 
husstandsmedlemmer. 
-Fyresdalprøven. Styret sin innstilling er å legge 
fyresdalprøven på is da vi har har avlyst den to gonger. 
 

Styret .Vedtak som 
under tema. 

http://www.agderfuglehundklubb.no/
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Item no. tema Ansvarlig Vedtak 

51/12 Høringar: 
 
 I utgangspunktet er vi imot å arrangere jaktprøver før 
21. august. Men vi mener: I august kan en søke 
dispensasjon når det er behov for det for å få 3 helger 
med jaktprøve før 10. september.  Når det gjelder 
våren så ønsker vi jaktprøver fram til 15. april.  
 
Revidert mandat for NKK jakthundkomite. Vi støtter 
FKF sitt forslag til svar på høyring. 
 

Samuel 
sender svar 
på dette. 

Vi sender 
høyringane i den 
form vi blei enige 
om på styremøte.  

52/12 Økonomi: 
Regnskapet viser et underskudd på omtrent 6000 kr. 
Budsjettet for 2013 er budsjettert med et overskudd. 

Olav H Informasjon blir 
teken til 
etterretning 

53/12 Eventuelt: 
Nybegynnersamling 
Nybegynnersamling på Bjåen. 
Dessverre så var det dobeltbooka på Bjåen den helga 
vi skulle hatt, så v i måtte vike denne helga.  Eneste 
helga vi nå har ledig, er den helga det er prøve på 
Neseheia.  
Sauedressur 
Vi utdanner flere instruktører så vi kan ha et tilbud om 
dette. 
 
 

 
 
 
 
 
Bjarne 
 
 
Styret 

 
 
 
 
 
Vi prøver å få 
den til i april. 
 
Vi utdanner flere 
instruktører. 

 


