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Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

01.09.2020 17.00 Fargerike på Stoa 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

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

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

48/20 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

49/20 Gjennomgang forrige 
referat 

47/20 Økonomisk stønad til NKK. 
Tilbakemeldingen Styret fikk fra klubbens medlemmer 
var i all hovedsak positive. 
AFK bidro derfor med økonomisk støtte til NKK som 
foreslått på siste møte. Se referat av 13. mai på 
hjemmesida 

Styret 

50/20 Fuglehundtinget 2020 Fuglehundtinget ble avlyst i år grunnet Covid-19.  
En sak som skulle avgjøres var økt 
dommerkompensasjon. Denne har vært uendret siden 
2007. 
Klubbene bes føre dobbelt regnskap for årets prøver 
for å se hva resultatet hadde vært ved innføring av økt 
kompensasjon for dommere.  
For AFK sin del vil det gjelde Hovden Høst og 
Kvinesdal og være enkelt å gjennomføre 

Info/prøve
komite/Ka
sserer 

51/20 Økonomi Klubben har hittil i år hatt mange utgifter og få 
inntekter, og årsak er konsekvenser av Covid-19 
pandemien.  
Vi har søkt om, og fått tildelt offentlig støtte. Dette 
dekker i all hovedsak underskudd på klubbens 
arrangementer, og bidrar sterkt til at vi fremdeles har 
en god økonomi. 

Info 

52/20 Treningssamling 
Danmark 4-6 aug. 

9 stk. deltok på klubbens treningssamling i Danmark 
som gikk i ukedagene tirsdag – torsdag i begynnelsen 
av august. Gode tilbakemeldinger fra alle. 
Det kommer utfyllende referat på hjemmeside. 

Info/Olav  
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

53/20 Komiteer 2021 Det skal lages en liste over personer som har 
kompetanse til å arrangere prøver.  
Dette gir en god oversikt over tilgjengelige personer 
man kan spør, samt synliggjøre behov for rekruttering 
av nye. 
 

Odd 

54/20 Kommunikasjon på mail i 
Styret 

Styret behandler mange saker på mail. For å bedre 
prosessen må vi være litt mer «disiplinerte» 
Den som sender mail kan være mer presis på hva 
han/hun ønsker svar på og gjerne med tidsfrist. 
Alle må da svare. 
Er lov å si at dette har man ikke noen sterke meninger 
om, og at det er opp til resten av Styret. 
 

Styret 

55/20 Klubbens startrevolvere Klubbens startrevolvere er nå registrert og oppbevares 
i godkjent våpenskap iht. nytt regelverk 

Info. 

    

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


