
Referat fra styremøte i AFK 29.08.17 i Sørlandsparken     

Til stede Pål (referent), Olav, Odd, Kjetil og John. 

Underveis i styremøtet kom det SMS fra Kristin om at hun trakk seg fra styret. 

1. Økonomi. Olav la fram. 2017 gir en svært negativ økonomisk utvikling for klubben. Hovden 2 

var budsjettert med 20 000 i pluss og endte med 9300 i minus. Hovden 1 gikk også med 

underskudd.  Det er en stor utgiftspost til prøvemateriell på nesten 90 000. Dette er blant 

annet dekken som er ment til bruk over mange år og derved er en beholdning. Men bare en 

mindre del vil gi inntekter ved salg. Vi har to prøver igjen i høst, men sluttresultatet vil måtte 

bli negativt. Vi hadde enda større negative resultater for noen år tilbake og prøvekomiteene 

har klart å snu det nå i flere år fram til i år. I tillegg kommer økt kontingent. Vi har tro på at 

prøvekomiteene igjen skal bringe arrangementene i balanse. Regnskapene fra vinterprøvene 

må granskes slik at vi forstår hvorfor det ble underskudd. Olav ser på det og legger det fram 

til diskusjon på neste styremøte. 

2. Oppsummering sommerens aktiviteter på Fjeldal og andre plasser. 

a. Det var stort sett instruktører på plass onsdagene på Fjeldal. Det har skjedd at det ble 

annonsert apportprøve uten at dommer møtte. 

b. Det var stor etterspørsel etter apportbevis og det ble satt opp en ekstra kveld for dette 

på slutten av sesongen. 

c. Tilbudene om saueaversjonstrening og bevis fungerte: Samuel Larsen hos Fossern i 

Marnadal og privattilbudet på Tromøya. Kjell Urdal har hatt et tilbud gjennom Jeger og 

Fisk. Det kan kanskje annonsereres gjennom AFK. Vi må kontakte ham til våren. 

d. Det er behov for dugnad på treningsområdet. Det må planlegges til våren.  

3. Høstens prøver er godt i rute. Det er rekrutter tilknyttet prøvekomiteene. 

4. Klubbens kursvirksomhet. John har laget et notat om virksomheten og en foreløpig oversikt 

over medlemmer som er instruktører. Styret er enig i at kursvirksomhet er et viktig tilbud til 

medlemmene, gir et godt ansikt utad og er viktig for rekruttering. Vi har som målsetning å 

avholde valpekurs, nybegynnerkurs og apportkurs neste sommer. John arbeider videre med 

oversikt og kontakt med godkjente instruktører. 

5. Treningssamling. Vi gjentar ikke fjorårets mix av klubbmesterskap og treningssamling, men 

kjører ordinær treningssamling som tidligere. Primært nybegynnere med etterfyll av andre 

hvis plass. Odd tar ansvaret. 

6. Klubbmesterskap. Vi gir ikke helt slipp på ideen. Pål kontakter Rune Ingebretsen og spør om 

vi kan arrangere noe slikt på hans arena. 

7. Hundekveld. De siste årene har Jostein Kloster og Marianne Trydal Skeie arrangert populære 

kvelder. Det er neppe aktuelt at de vil arrangere i AFKs regi i år. 

8. Statutter SNUM. Disse er ferdige fra vår side. Oversendes Vestlandet FK for godkjenning. 

Kjetils ansvar. 

9. Sponsoravtaler. Fornying. Har vi oversikt? Sannsynligvis har vi tilstrekkelig oversikt selv om 

ingen enkeltperson har spesialansvar for sponsoravtalene. 



10. Hjemmesida. Det burde vært en oversikt over alle klubbens dommere, komiteer osv. Dette 

sendes Odd. 

11. Under møtet mottok vi en SMS fra Kristin Bothner om at hun trakk seg fra styret. John rykker 

da opp fra vara til fast styremedlem og overtar Kristins oppgaver som sekretær. Det 

innebefatter ansvar for CACIT-søknadene. Kristin har i ettertid svart at hun kan hjelpe John 

slik at han lærer det. 


