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Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

20.04.2020 19.30 Tlf. møte pga Covid-19 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Odd Rune Valle, Olav Homdal, Inger Britt Foss, Kjetil Kirkhus, Inger Lise Walle 
Prøvekomiteledere: Jon K Bosvik, Bernt Quarstein, Terje Hunemo 
 
 
Kopi til 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

30/20 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

31/20 Gjennomgang 
vinterprøver, økonomi, 
refusjon og forpliktelser 
 

Før møte hadde Kjetil forberedt en oversikt over 
innbetalinger og potensielle kostnader. 
 
Retningslinjer fra NKK:  
Klubben kan velge å refundere 100%, 75%, 50% eller 
25% av påmeldingsavgift til påmeldte deltagere 
(ekstraordinære covid-19 regler) 
AFK er pålagt å betale Aktivitetsavgift og IT-avgift til 
NKK, selv uten gjennomført arrangement. 
 
Hovden 1: Prøven ble avlyst med kort varsel, klubben 
beholder 25% av påmeldingsavgift og refundere 75%. 
Ble utført mye arbeid på forhånd, i all hovedsak som 
følge av ekstraordinær båndtvang 
 
Hovden II, SNUM og Nesheia: Prøvene ble avlyst i 
god tid, og vi ønsker ikke at de som meldte seg på 
tidlig skal bære kostnadene. 100% av påmeldingsavgift 
refunderes.  
 
Da bærer klubben alle kostnader ifm prøvene, dvs IT- 
og aktivitetsavgift til NKK, terrengleie, kompensasjon til 
Bjåen, samt eventuelt andre påløpte kostnader. 
 

Styret og 
komiteer 
 
 

32/20 Søknad om økonomisk 
støtte fra Lotteritilsynet 

Klubben har hatt utgifter/får utgifter, men lite inntekter. 
Det søkes derfor om kompensasjon iht. retningslinjer 
fra NKK/Lotteritilsynet 

Kjetil 
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33/20 Våren og sommerens 
aktiviteter 

Pr. 20.04.20 er offisielle retningslinjer at maksimum 5 
personer kan samles/være i grupper, og da med god 
avstand.  
Med slike retningslinjer vil det være «umulig» å 
gjennomføre klubbens planlagte aktiviteter. 
Dersom disse ikke endres må følgende avlyses: 

 Utstilling på Hamresanden 

 Jubileumsmiddag 

 Åpning av Fjeldal 

 Kurs  

 Treningstur til Danmark 

 Hovden Høst 
 
 
Skogsfuglprøven i Kvinesdal kan i teorien 
gjennomføres under visse forutsetninger 
 
 
Dette inntil eventuelt andre retningslinjer kommer 
 

 

 
Info 
 
 
 
 
 
 
 

34/20 Eventuelle endringer av 
retningslinjer 

Det har vært snakk om at retningslinjer for hvor mange 
personer som kan samles kan endres, nærmere 
bestemt økes til 20 stk.  
Dersom dette skjer vil mest sannsynlig høyfjellsprøver 
kunne avholdes, men med visse forbehold.  
Eksempelvis ikke felles opprop, kun deltager innenfor 
eget SU-område, ingen jegermiddag, dommer og 
komiteer må spres etc.  
 
FKF arbeider også med å få til en løsning slik at 
jaktprøver kan avholdes 
 

Info 

35/20 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.  
Helge Q må lage en oversikt 
 

Pål 

36/20 Plan framover Jubileumsfeiring, jubileumsprøve etc. 
Det planlegges at disse arrangementene skal 
gjennomføres til neste år, dvs det skal avholdes 
jubileumsmiddag og Hovden II 2021 blir klubbens 
jubileumsprøve 
 

Styret 

    

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


