
 AGDER FUGLEHUNDKLUBB  

 

Page 1 of 2 
 

 

Møtereferat 

Document no.  Page 
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Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

18.11.2020 19.00 via Teams 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

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

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

56/20 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

57/20 Gjennomgang forrige 
referat 

50/20 Fuglehundtinget avlyst 
51/20 Økonomi 
52/20 Treningssamling Danmark 4-6 aug. 
53/20 Komiteer 2021 
54/20 Kommunikasjon på mail innad i Styret 
55/20 Klubbens startrevolvere 

Info 

58/20 Økonomi Regnskap bærer preg av store utgifter og tapte 
inntekter fra prøvene og utstillingen, selvfølgelig pga. 
Covid-19 pandemien.  
Klubben søkte om offentlig støtte og fikk innvilget ca. 
88.000,-  Dette, samt betraktelig økning i 
grasrotandelen gjør at situasjonen fremdeles er veldig 
akseptabelt.  

Info 

59/20 Kvinesdalsprøven På bakgrunn av nye Covid-19 retningslinjer valgte AFK 
å avlyse.  
Vi mener dette var en korrekt beslutning basert på at 
det ble oppfordret til å «ikke treffe andre mennesker»  
Smittevernlegen i aktuell kommunegruppe ble 
kontaktet og hun var klar på at vi måtte avlyse. 

Info 

60/20  Jaktprøver 2021 Komiteene for neste års prøver er mer eller mindre i 
orden. 
Komiteledere og medlemmer legges ut på hjemmeside 

Inger Britt 

61/20 Treningssamling Bjåen 
2021 

Turisthytta og to leiligheter er booket helga 26-28 feb.  
Ikke funnet instruktører ennå, noen tips? 
Antall deltagere avhenger av gjeldene Covid-19 
retningslinjer.  
Info legges ut på hjemmeside i medio januar 2021   

Odd 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

62/20 Årsmøte AFK satser på at dette avholdes som normalt dersom 
det er praktisk mulig å gjennomføre.  
Dato bekjentgjøres på hjemmeside iht. klubbens 
statutter 

Styret/Ing
er Britt 

63/20 Dommerutvalget Utvalget ber om 6000 -10.000 i økonomisk støtte.  
Dette innvilges da dommerutdanning er en prioritert 
oppgave for klubben 

Info 

64/20 Jubileumsbok Arbeidet er godt i gang. Mye er gjort og en del gjenstår. 
Vi venter i spenning i på det ferdige produktet. 

Inger Lise 

65/20 Mailkorrespondanse 
innad i Styret 

Den som starter en sak bør oppsummere og gi 
tilbakemelding om resultat og/eller beslutningen. 

Styret 

66/20 Styret og andre personer 
med verv i klubben 

Klubbens Styre, personer med verv og medlemmer er 
underlagt AFK sin lov, som igjen er underlagt FKF/NKK 
Dersom man opptrer på vegne av klubben bør 
uttalelser og handling være i tråd med det ovennevnte 
regelverk. 

Styret 

67/20 Utstilling 2021 Komite ennå ikke satt, det mangler medlemmer.  
Stiller komite for 2020 også for 2021? Kjetil sjekker. 
Bør også involverer og lære opp flere personer som 
kan arrangere utstillinga.  

Kjetil 

68/20 Utstilling 2022 Søkes om og avholdes den 22. mai Kjetil 

69/20 Startrevolvere Utlånsskjema for revolvere må legges tilgjengelig i 
prøvemappene. Dommer skal signere på dette 
skjemaet når de mottar startrevolver.  

Styret 

70/20 Ny forskrift for båndtvang Kristiansand kommune vil innføre ny forskrift for 
båndtvang. Denne er ute på høring. Pål skriver en 
høringsuttalelse  

Pål 

    

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


