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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

06.02.2020 17.00 Hamresanden Lanternen 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Odd Rune Valle, Olav Homdal, Inger Britt Foss, Kjetil Kirkhus, Inger Lise Walle 
 
 
Kopi til 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

23/20 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 
 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

24/20 Saker sist referat  
 

Forberedelse årsmøte: 
Få med Kjetil i årsberetningens omtale av Sørlandets 
Hundehall  
Diskusjon omkring budsjett for jubileumsfeiring, dvs. 
jubileumsmiddag, nordisk villmark og klubbens historie 
fra 2010-2020  
Ble enige om å spørre Årsmøtets syn på bruk av midler 
 
Treningstur til Danmark. Olav hadde sjekket ut om det 
var nok interesse for to grupper. Det var det ikke så 
foreløpig blir det kun en. 
 
Enighet om at jubileumseffekter, dvs. pannebånd og 
capser skulle deles ut litt «rundhåndet» Liten vits å 
sitte igjen med masse greier under Kvinesdalsprøven 

 
Styret 
 
 

25/20 Konstituering av styret.  Fordeling av oppgaver. Deling av oppgaver mellom 
Leder og Nestleder som før, også for kasserer. 
Inger Britt overtar ansvar for hjemmesida og Odd Valle 
overtar som sekretær. 

Info 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

26/20 Våren og sommerens 
aktiviteter 

Dugnad på Fjeldal - gjøre området litt mer attraktivt 

• rydde, fjerne busker og trær før sesongen 

• opprusting – nye benker og bålpanne 

• dueslaget trenger også noen nye deler  

• info legges på hjemmesida og Facebook når 
det nærmer seg 

• oppstart Fjeldal sent mai/tidlig juni 
 

Medlemsmøter:  
Vi prøver å få til en skytekveld (simulator) hos Jakt & 
Friluft i juni og et foredrag om førstehjelp på hund i 
samarbeid med Vennesla DK (mars eller tidlig august) 
 
Kurs: 
Ønsker fortsatt samarbeid med NISK avd. 4. AFK tar 
kontakt med dem for å høre om dette er gjensidig 
Planlegger apportkurs som ender opp med mulighet for 
å ta apportbevis 
 

 
Styret 
 
 
 
 
 
 
Olav 
 
Inger Britt 
 
 
Pål 
 
Inger Lise 
 
 

27/20 Jubileumsmiddag Avholdes lørdag 2. mai. Sende ut invitasjon til 
æresmedlemmer, samarbeidene klubber og 
medlemmer. Info kommer på hjemmesida og 
Facebook. 

Pål 

28/20 Hovden prøvene – 
problem imf båndtvang 

Søknad om disp. ennå ikke avklart. Vurderer 
samarbeid med Telemark FK. Også sjekke med NISK 
om tilgang til deres terreng. Dersom Hovden II blir 
redusert i omfang, flyttes jubileumsprøven til Hovden 
Høst, da SNUM har forrang. 

Pål 

29/20 Pålegg om registrering av 
startpistol 

Klubben trenger en oversikt over revolver, merke, 
type/modell, kaliber m.m. som er i klubbens eie, før 
eventuell registrering kan skje 

Pål 

    

 
Neste Styremøte:  
Leder (Pål Friis) kaller inn til møtet på e-mail. 


