
 

 
 

 

Page 1 of 3 
 

Møtereferat styremøte AFK Document no.  Page 

MOM_2012-01 
 

1 of 3 

Rev.: 01  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2012-01 
Date Time Location 

27.02.2012 17:30 Arendal – Idrettens Hus, Stoa 
Minutes by Date for sign. 

Olav Schrøder 18.11.2011 
Participants 

Samuel Larsen 
Espen Ose 
Olav Homdal 
Olav Schrøder 
Asbjørn Ribe 
Absent 

Ingen 

 
Copy to www.agderfuglehundklubb.no 

 
 

 

Item no. tema Ansvarlig Vedtak 

01/12  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

 Innkalling og 
dagsorden 
vedtatt 

02/12  Gjennomgang referat fra siste styre 
 

 Referat fra siste 
styremøte 
mangler, så vi 
behandler ikke 
den saken. 

03/12  Referat årsmøte Styret Årsmøtereferat 
blei gjennomgått 
og blir følgt opp. 

04/12  Disponering av konto for AFK – ny kasserer. Styret må 
signere fullmakt for disponering av konto +protokoll fra 
årsmøte må sendes DNB 
 
For å gjøre det lett for kasserer så oppretter vi en konto 
i den banken Olav bruker fra før. Den gamle konto står 
for å fange opp innbetalinger. På sikt lager vi nye 
kontoer der AFK er ansvarlig når det gjelder prøvene. 
Olav snakker med Marit om dette.  

Olav Homdal Olav oppretter de 
konto som trengs 
får å gjøre 
jobben som 
kasserer.  

05/12  Representantskapsmøte FKF 
Når det gjelder henvendelse fra VFK om øke 
startkontigent med kr. 25, så støtter vi dette. Logisk at 
leder reiser på dette møtet. Vi støtter evt. valg som 
omhandler klubbens medlemmer. 

Samuel Samuel reiser på 
RS møte. 
Vi støtter en 
økning av 
startkontigent. 

http://www.agderfuglehundklubb.no/
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06/12  Jaktprøver 2013. Møte SU Sør Vest i forbindelse med 
Geiloprøven 13.april. 
 
Innstilling: 
Vi snakker med terrengkomiteen om terreng før vi tar 
kontakt med Oddmund Sordal. Vi står for vårt forslag 
på vinteren men bytter Fyresdal og Hovden på høsten. 
Hovden blir da 30.08-01.09. Fyresdal blir en prøve som 
går fredag og lørdag. Dette for å få noen dager før 
jakta (6. og 7. september) 
Vinterprøver: 
Hovden I 15.-17.03, og Hovden II 5-7.april 2013. 
Neseheia 12.-14.april. 
 
 

Samuel  
Vedtak etter 
innstilling 

07/12  Gjennomgang og revidering av “Ansvar og 
organisasjon i AFK”.  
Alle leser gjennom ”sitt verv” og gjør kommentarer i 
forkant av møtet. 
 
Styret fortsetter og jobbe etter denne. I tillegg til den 
planen lager vi en instruks for dommer utvalget og 
bruken av Fjelldal. 
Olav S. lager forslag til instruks som sendes pr. e-post 
til styret 

Styret Vi bruker denne 
rettledninga og 
lager de 
instruksene som 
mangler. 

08/12  Aktivitetsplan våren / sommeren 
 
I tillegg til aktivitetene som ligger på nett får vi til 
dressurkurs. Sebastian og Samuel kjører kurs i 
vestregionen, og vi prøver å få til et kurs i østregionen. 
I tillegg et ringtreningskurs. Vi spør Kine om dette. 
Samuel ordner dressurkurs i østregionen. 
Datoer settes innen 15.mars. Vi prøver å få til 
apportprøve og apportkurs. 

Styret Vi følger opp 
aktivitetskalender
en og har datoer 
innen 15.mars. 
For flere 
aktiviteter. Olav 
spør Kine og 
Kjell 
 



 
 

Page 3 of 3 
 

Item no. tema Ansvarlig Vedtak 

09/12  Eventuelt 
 
Terrengleige. 
Terrengkomiteen sender oversikt over beløp og datoer 
til Olav Homdal så fort som mulig 
 
 
 
Sponsor: Vi bør få en stor sponsor til alle prøver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk oversikt  
 
 
 
 
Økonomisk ovesikt pr. dags dato 
Driftsinntekter 47353,00 utgifter 16353 
 
 
Nettsidene 
Mer liv i nettsidene er et must. Grasrotandel legges ut 
 
Treningskort Vestfold.  
 
I 2012 legger vi opp til forhåndsbetaling pr. nett før en 
reiser og trener. Olav H sender kontonr. Til Olav S som 
legger dette på nettet. 

Olav ber 
terrengkomit
een om 
dette. 
 
 
 
Espen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olav H. 
 
 
 
 
Olav H. 
 
 
 
 
Olav S.  
 
 
 
Olav S og 
Olav H.  

 
 
Terrengkomiteen 
og Olav H. må ha 
en dialog om 
dette. 
 
Vi spør Agder 
forsenter som er 
vår 
samarbeidspartn
er og utvider med  
flere dersom 
mulig. Ingen 
sponsorer innen 
samme marked. 
 
Vi tar med dette 
på hvert 
styremøte.  
 
 
Informasjon 
teken til 
etterretning 
 
 
Gjennomføres. 
 
 
Gjennomføres. 

 
 
Neste Styremøte: Dette tar vi medio mai i Kristiansand i lokalene til Espen.  
 
Referent: Olav Schrøder. 


