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   Agder fuglehundklubb  

   

Møtereferat  
Dato:  08.10.14  

Sted: Hos Pål Friis 

Tilstede: Pål Friis, Kjell Jacobsen, Olav Homdal, Einar Røsnes og Odd Valle  

Kopi til: AFK`s nettside  

Referent/dato: OV 08.10.14  

 

 

Sak 13/14 Økonomi 

Klubbens økonomi pr 08 okt 14 er meget bra.  Vel gjennomførte prøver av dyktige arrangører samt 

refusjon for Dommeropplæringen er hovedårsaken til dette.  

Kjell og Olav følger opp klubbens sponsoravtaler med Agder Fòrsenter, Royal Canine og Vennesla 

dyreklinikk for 2015 

 

 

Sak 14/14 Evaluering av årets jaktprøver og utstilling 

Det har vært gjort en formidabel innsats av prøvearrangørene og utstillingskommiteen i år. Noe som 

har resultert i svært gode tilbakemeldinger fra mange av deltagerne. Som nevnt ovenfor har også 

dette bidratt særdeles positivt i forhold til klubbens økonomi 

 

 

Sak 15/14 Jaktprøver 2015 

Dato for jaktprøver 2015 er satt og vil bli lagt ut på nett snart.  Det søkes i år om CACIT for alle 

klbbens prøver på Hovden.  Att: Kristin Botner 

 

Det er kommet henvendelser til styre om muligheten for å legge VK til lørdag og søndag samt vurdere 

3 dagers VK.  

Styret legger ingen føringer på dette og overlater avgjørelsen til prøvekommiteene 

 

 

Sak 16/14 Søknad om utstilling  2016 

Frist for søknad om utstilling 2016  er 1. des i år. Kjell Jacobsen og Kjetil Kirkhus finner en egnet dato 

for dette arrangementet og sender søknad 

 

 

 



Referat fra styremøte Agder fuglehundklubb 
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Sak 17/14 Evaluering av treningsenteret på Fjelldal 

Treningsenteret på Fjelldal er et populært tiltak som benyttes av mange hundefolk gjennom vår og 

sommer. Dette gjelder både tilreisende og fastboende.  En viktig suksessfaktor i dette er Aage Ellila 

som stiller eiendommen sin til disposisjon, en stor takk til han! 

AFK er glade for at det gode samarbeidet fortsetter slik at treningstilbudet på Fjelldal vil fortsette 

videre i 2015 

 

 

Sak 18/14 Evaluering av hjemmeside 

Hjemmesiden har jevnt over mange treff pr dag, noe som viser at det er mange som jevnlig sjekker om 

det har «kommet noe nytt».   For å få en mer levende og interessant hjemmeside er det svært ønskelig 

at vi får tilsendt fuglehundting som kan ha nyhetens interesse, eksempelvis gode jakt- og 

utstillingsresultater, en fin jakthistorie, nytt fra andre klubber osv og gjerne med tilhørende bilder. 

Hvordan slikt skal sendes til AFK vil bli mer tydeliggjort på hjemmesiden. Att: Odd Valle 

Det må også vurderes supportavtale e.l for hjemmesiden vår.  Att: Odd Valle 

 

 

Sak 19/14 Dommersituasjonen 

Dommersituasjonen ble løselig diskutert. Tas videre i Dommerutvalget 

 

 

Sak 20/14 Styremøter videre / Årsmøtet 

Det skal holdes nytt styremøte i Januar 2015. Pål sørger for innkalling 

 

Sak 21/14 Eventuelt 

Ble nevnt at man bør få tydeligere fram på hjemmesiden vår hvor man sender ting som skal publiseres 

(E-postadresse til Web-ansvarlig) Att: Odd Valle (se sak 18/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 


