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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb 2015-03 
Dato Tid Sted 

09.03.2015 18:00 Avenyen Sørlandsparken 
Referent Date for sign. 

Kristin Bothner 09.03.2015 
Deltakere 

Pål Friis 
Kjell Jacobsen 
Kristin Bothner 
Odd Rune Valle 
Olav Homdal 
 
 

 
 
 
Kopi til 
 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

17/15 Innkalling til styremøte sendt ut på e-
mail til alle 

Godkjent innkalling. Pål Friis 
 

18/15 Ærespremie i UK og AK er gått ut, og 
tas ut av poengberegningen til Klubbens 
pokaler 

 Styret 

19/15 Klubbmesterskap i Vestfold Kjell kontakter Roar Karlsen, og får 
mandat til å finne en dato for 
kubbmesterskapet. 

Kjell 

20/15 Luer  
Kristin tar kontakt med Bergans for 
prisoverslag til capser som vi kan selge 
med AFK`s logo. 
 

Kristin 

21/15  Plan for styrearbeid Neste styremøte i begynnelsen av mai 
og et i august. Pål har ansvaret for 
innkallingen.  

Pål 

22/15 Kart over prøveterreng Det er et ønske om å legge kart over 
prøveterrengene og 
parkeringsmuligheter til disse på AFK`s 
hjemmesider.  
 

Odd Rune 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

23/15 Dreiebøker. Henvendelse fra 
Fuglehunden om å få gamle dreiebøker 
fra VK 

Vi har ikke de gamle dreiebøkene fra de 
siste 3 årene. Samuel Larsen og Kjetil 
Kirkhus kontaktes slik at de kan 
oversende sine prøveresultater for 2015 
til Fuglehunden. 

Kristin 

24/15 Spørsmål og innspill fra Kjetil Kirkhus Styret har drøftet Kjetil Kirkhus innspill til 
AFK.  

Styret 

    

25/15 AFK`s facebook side Styret ser at Facebook har en viktig 
funksjon ifm formidling av informasjon til 
fuglehundfolket og den framstår i dag 
som del av klubbens ansikt utad, 
sammen med hjemmesiden.  
Dette fordrer at de som publiserer ting 
på fb sida vår er gjort kjent med 
rammebetingelser som klubben arbeider 
ut i fra, eksempelvis retningslinjer i 
sponsoravtaler, hvordan vi forholder oss 
til ulike bedrifter`s ønske om reklame på 
sidene våre etc  
Styret vil derfor ta kontakt med de som 
har administrator rettigheter til fb sida 
vår og gi den nødvendig informasjon  
 

Odd Rune 

26/15 Scanning av gamle protokoller Styret etterlyser de gamle protokollene. 
De protokollene vi har i AFK legges i 
bankboks. Dagens protokoller ligger 
digitalt. 

Kristin 

27/15 Oppdatering av prøveledermanualer 
FKF/AFK 

Olav kontakter Trond Å Strand 
angående dette. Alternativt Ingrid Bjåen  

Olav 

 
 
Neste Styremøte:  
Mai 2015 
 
 
 


