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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2012-02 
Date Time Location 

29.05.2012 17:00 Agder Ventilasjon – Rigetjønnveien 3, Kristiansand 
Minutes by Date for sign. 

Olav Schrøder 29.05.2012 
Participants 

Samuel Larsen 
Espen Ose 
Olav Homdal 
Olav Schrøder 
Samt komitemedlemmer Solveig Gonsholt (Fyresdalprøven), Pål Friis (dommerutvalget og Fjelldal) 
samt Kjell Jacobsen (utstillinga). 
  
 
Absent 

Ingen 

 
Copy to 
http://www.agderfuglehundklubb.no/ 
 
 
 
 

 

Item no. Subject Vedtak notater 

10/12  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak OK  

http://www.agderfuglehundklubb.no/
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Item no. Subject Vedtak notater 

11/12  Gjennomgang referat fra siste styre 
 
09/12 Grasrotandelen må legges ut! Olav gjør dette. 
 
Brønnøysundsregistret. Samuel retter opp 
styresammensetning. Alle sender personnr. Samuel så han 
får retta opp dette. 
 
07/12. Ansvarplan sendes alle komiteer. 
 
09/12 Olav har dialog med terrengkomiteen om betaling og 
frister. 
 
09/12 Kort Vestfold. Bjarne Hillesund tar dette. 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: OK  
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12/12  Møte med komiteene i AFK.  
Vi gikk gjennom komiteens arbeid og de som har skjedd og 
skal skje på prøver og arrangementer i 2012.  
Fyresdal ved Solveig: Komiteen har satt arbeidet i gang 
og fått dommere og lagt ut informasjon. Solveig mener 
styret må finne en ny person til komiteen som må inn innen 
1. 10. 
Utstillingskomiteen: Kjell. Signe tar utstillinga neste år og 
fått med seg de faste folkene. Viktig å finne dato som ikke 
kolliderer med pinse eller Kr. Himmelfartsdag. Primært 
siste helga i mai. Viktig å få inn rette folka til utstillinga 2014 
samt at de er med på utstillinga 2013. Kan Randi Larsen 
være rette personen? 
 
Sponsoravtaler må ut til alle arrangører samt 
medlemsfordelene må ut på agderfuglehundklubb.no 
 
Fjelldal ved Pål: Godt organisert, mye folk og bra aktivitet. 
Vi legger mer informasjon om dette på nettet. Pål sender 
dette til styret. 
 
Dommerutvalget ved Pål: Dommerutvalget har sett seg ut 
5 kandidater og hatt en fjellsamling og 2 teorisamlinger. 3 
stk. er planen skal gå opp 2013. De 2 siste blir vurdert når 
en skal gå opp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informasjone
n blir tatt til 
etterretning. 

 

13/12  Skytebane Kristiansand – samarbeid med KJFF. 
 
Per Bergan (leder Kr. JFF) kom fra Kristiansand JFF og om 
skytebane som Kristiansand JFF planlegger. 
 
Kan AFK tenke seg å være med på dette, og på hvilke 
måte? Evt. Drift senere når banen er ferdig? 
 
Vi legger et stykke på nettsidene der de som er interessert 
kan melde sin interesse. 
 

Vedtak: Vi 
legger 
informasjon 
om at de 
som vil kan 
sende sin 
interesse til 
styret innen 
1. august. Vi 
tar avgjerda 
ut i fra det. 
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14/12  Inngåtte Sponsoravtaler  
 
 
Avtalene er undertegnet og i boks.  Vi må oppfordre 
klubbens medlemmer til å bruke avtalene. Informasjon må 
på nettet. Espen tar oppfølging av avtalen og komiteene tar 
kontakt med Espen i god tid før prøven.  
 
Markeringsdekken fra Vennesla dyreklinikk brukes 30 på 
Hovden, samt 10 til Fyresdal. 
 

Vi jobber mer 
med 
avtalene og 
legger det på 
nettet.  For å 
følge opp 
avtalen har vi 
en 
medlemskvel
d med både 
veterinær og 
Royal Canin. 

 

15/12  Jaktprøver 2013 
 
Prøvene blir sånn i 2013: 
 
Hovden I: 8.-10. mars VK fredag-laurdag Cacit søknad 
Hovden II: 5.-7. april VK fredag-laurdag cacit søknad 
Fyresdal: 6.-7.september Fyresdal 
Neseheia: 13-14.april  
Hovden haust: 30.08-1.09. cacit Vk fredag-lørdag 
 
 
 
 

Informasjone
n teken til 
etterretning. 

 

16/12  FKF RS 2012 - sakspapirer Gått 
gjennom pr 
e-post. 
Vedtak blir 
tatt til 
etterretning. 

 

17/12  Kjøp/salg ”vester med klubbens logo. Forslag fra Olav 
Schrøder. 
 
Vi prøver å få til dette. Vi spør Ingrid om ho kan ta seg 
dette. Vi må ha prøvevester klar til medlemsmøte i 
november. Espen spør om sponsorer vil være med på 
trykkinga. 
 
 
 

Vi prøver å 
få til vester til 
profilering 
med 
sponsortrykk. 
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18/12  Nettsidene. Hvordan kan dette bli bedre? Ny leverandør 
/software for å lette arbeidet til sekretær? Stor jobb å rydde 
og få skikkelig orden på hjemmesida… leie inn 
”ekspertise”? 

Olav H. spør 
en kjenning 
om han er 
interessert i 
jobben. 
Dersom han 
er dette lager 
vi en 
spesifikasjon
. 

 

19/12  Kurs sommeren 2012 
 
Apportbevis. 

Vi kjører en 
kveld på 
farmen med 
mulighet til å 
ta 
apportbevis. 
Vi spør 
Lisbeth 
i.August. 

 

20/12  Aversjonsdressur hund/sau. Robert har flyttet… hvem kan 
overta? 

Vi prøver å 
utdanna 
noen nye 
instruktører 
samt å prøve 
å få til 
sauedressur. 
Olav hører 
med sin 
arbeidsgiver. 
 

 

21/12  Momskompensasjon 2012, frist for innsending 1. juli Olav H. tar 
seg av dette. 

 

22/12  Økonomisk oversikt pr dags dato Inntekter:88 
593 
Utgifter: 
48857 

 

23/12  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Neste Styremøte: Neste styremøte blir under Hovdenprøven. 
 
Referent Olav Schrøder 
 


