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   Agder fuglehundklubb 

    

Referat fra Styremøte 
Dato:  29.11.16  

Sted: Avenyen Sørlandsparken 

Tilstede: Pål Friis, Kjell Jacobsen, Olav Homdal, Rikke A Ness, Kjetil Kirkhus og Odd 

Valle  

Frafall: Kristin Bothner 

Referent/dato: Pål Friis  

 

Sak 70/16 Økonomi 

Økonomi ved Olav. Når det nærmer seg årsavslutning ser det ut at klubben fortsatt 

går i overskudd, i år med 90 000 kr. Alle arrangementer går i pluss unntatt Hovden 

høst i år.  

 

Sak 71/16 Annonsering i Fuglehunden 

Annonse for klubbens vinterprøver til Fuglehunden godtatt. 

 

Sak 72/16 Jaktprøver  

Hovden 1. Innspill om VK lørdag og søndag fra Samuel Larsen. Oversendes med 

styrets anbefaling til prøvekomiteen. Rekrutt til opplæring i prøvekomiteen ok? 

Nesheia. OK. Mangler rekrutt til opplæring i prøvekomiteen? 

Hovden 2. OK 

Sør-norsk unghundmesterskap og UK-prøve søndag. Klubben anskaffer 

markeringsdekken påtrykket Sør-norsk unghundmesterskap. Finale. Hovden 2017 

Klubben vil også anskaffe varmedekken med samme påtrykk hvis sponsoravtale 

med Nissan går i orden.  

Kjell ser om noen av premiene i den gamle samlinga som sto på Hovden 

høyfjellshotell kan egne seg til vandrepremie. 

 

Sak 73/16 Fuglehundkveld 

Fuglehundkveld. Regi Jostein Kloster. Det ser ut som at alt er i orden med Mattias 

Westerlund 19.januar kl 18.30 Kvadraturen videregående skole. 
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Sak 74/16 Årsmøte 

Årsmøtet. Tirsdag 7.februar. Innkalling med dato 8 uker før. Frist for å sende inn 

forslag som skal behandles på Årsmøtet 4 uker før. Utsending av innkalling med 

revidert regnskap (Olav og revisor), dagsorden og årsberetning(Pål) og 

valgkomiteens innstilling(Samuel) 2 uker før. 

Vi har hatt gratis lokaler hos DNB. Vi undersøker prisen på lokaler i området 

ved sørlandsparken med god parkering. Olav sjekker Thon og Dyreparken. Vi 

må bestemme lokale etter epost-diskusjon. 

Pål sender mail til leder av valgkomiteen, Samuel Larsen, og minner om 

Årsmøtet og gjør oppmerksom på noen komiteer som må styrkes. Det gjelder 

Fjeldal og kanskje terrengkomiteen på Hovden. En må også få med 

opplæringsrekrutter i alle prøvekomiteene. 

 

Sak 75/16 Ny sponsor ? 

Nissan har henvendt seg og ønsket tilknytning som sponsor. Vi er positive. Olav, 

Kjetil og Kjell tar et møte og drøfter betingelsene. 

 

Sak 76/16 Profilering 

Klær med AFK-logo. Dårlig framdrift i saken.  

Odd bestiller buffer for kr 5000 med AFK-logo. Han undersøker om samme firma 

kan levere beach flag 

 

Sak 77/16 Ansvarsfordeling på innkomne mail til AFK 

Svar til fellesmailen. Fordelingen er: Kjell fra medlemmer. Pål fra eksterne. Ellers 

etter ansvarsområde. Kopi til alle så vi kan se at det er svart. 

 

Sak 78/16 Felles lagringsplass for dokumenter etc 

Kjetil oppretter dropbox og deler med styre og jaktprøve komiteer. 

 

Sak 79/16 Endre webhotel 

Flytte webhotel for hjemmesida fra Domeneshop til WebNorge.. Odd får fullmakt til 

å bestemme dette. 

 

Sak 80/16 Annet 

Henvendelse fra Haakon Gerhardsen om klubben vil kjøpe og videreselge 

hundesokker. Klubben kan ikke drive slikt produktsalg 


