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Møtereferat 

Document no.  Page 

MOM_2021-05 
 

1 

Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

24.11.2021 18.00 Stoa / butikken til Olav 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Olav Homdal, Inger Britt Foss, Arnt Corneliussen, Tom Olsen, og Odd Rune Valle  
 
 

Kopi til Synne Åkre 
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

35/21 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

36/21 Gjennomgang forrige 
referat av 18. august 

28/21 Prøvekomiteer 2022 
29/21 Utstillingskomite 2022 
30/21 Format på jubileumsbok 
31/21 Revisjon av Årshjulet 
32/21 Beholdning av caps, dekken, bannere, telt 
33/21 Treningssamling Danmark – delvis refusjon av 
påmeldingsavgift 
34/21 Bruk av hjemmeside og facebook 
 

Info 

37/21 Prøvekomiteer 2022 Hovden 1 – Bernt Quarstein (leder), Pål Friis, Stig 
Lauvsland, Gunnar Wik 
Hovden 2 – Inger Britt (leder), Terje Hunemo, Tom 
Olsen, Odd Valle 
SNUM – Tom Jacobsen (leder) 
Nesheia – Terje Hunemo (leder), Olav Egeland 
Hovden Høst – Olav Homdal (leder), Tom Jacobsen, 
Pål Friis, Odd Valle 
Kvinesdal – Inger Lise Kirkhus Walle (leder), Espen 
Kristensen, og muligens Kjetil Kirkhus 

Info 

38/21 Utstillingskomite 2022 Espen Kristensen (leder) og Trond Fjermeros. Styret 
har lovt at de stiller som «bakkemannskap» 

Info 

39/21 Økonomi Klubben går mot et lite underskudd på driftsresultatet i 
år. Mye grunnet avlyste arrangementer pga korona-
restriksjoner, utgifter til jubileumsbok, etc., men vi har 
fremdeles en solid og god økonomi. 

Info 
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40/21 Årsmøtet 2021 Årsmøtet avholdes onsdag 9 februar 2022. Forslag til 
styret og valgkomite skal være levert innen  
4 uker før årsmøtedato, dvs 12. januar. 
Innkalling til årsmøte må skje senest 2 uker før dato, 
dvs 26. januar 

 Avklare lokaler 

 Bestille mat 

 Sørge for fotografering av pokalvinnere  

Info 
 
 
Inger Britt 
 
Odd 
Inge Britt 
Arnt 

41/21 Jubileumsboka Jubileumsboka er ferdig. Det vurderes om den skal 
trykkes i bokformat eller kun legges ut på hjemmesida. 
Styret ønsker å høre med medlemmene og legger 
derfor ut en artikkel på facebook for å «sondere 
terrenget» 

Inger Britt 
 

42/21 Neste års prøver Usikkerhet om Nesheia kan gjennomføres da terrenget 
skal selges/er solgt. Det må gjøres en jobb opp mot ny 
eier dersom vi skal fortsette med denne prøven 

Styret 

43/21 Fuglehundkveld Styret vurder ulike tema som kan være aktuelle. Vi 
skjeler litt til hva andre klubber har gjennomført for å få 
ideer. 
Aktuelt tidspunkt vil være i januar og februar. Det må 
også avklares om vi fremdeles kan låne lokaler hos 
Kvadraturen videregående skole 

Pål 
Olav 

44/21 Treningssamling Bjåen Avholdes helga 4-6 mars. Espen Kristensen og Arnt 
Corneliussen skal være instruktører. Info legges på 
hjemmesida like over nyttår 

Odd 

45/21 Dreiebok fra VK finale Det etterspørres om klubben legger ut dreiebok fra VK 
finalene. Hittil er det gjort sporadisk og tilfeldig. Dette 
krever litt innsats fra de som dømmer finalen. Styret tar 
saken videre, eksempelvis som sak på dommermøte. 
Spørsmål er også om det er nødvendig, så lenge vi 
ofte kjører live oppdateringer på facebook.  

Pål 

46/21 Treningsterreng Skaffe klubben et treningsterreng skal være en 
prioritert sak, men er ikke løst. Styret (og eventuelt 
andre) skal ha eget arbeidsmøte med kun dette på 
agendaen.  

Arnt 
Pål 
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47/21 Andre tilbud Klubben trenger å kunne tilby flere aktiviteter. Det er 
gunstig både for eksisterende medlemmer og for 
rekruttering av nye medlemmer. Det er ikke 
nødvendigvis de store flotte arrangementene som 
trengs/savnes. Bare det å treffes, sosialisere og trene 
hund i enkle omgivelser kan være nyttig, særlig for 
nybegynnere.  
 
Aktiviteter som ble løselig diskutert: 

 Treningssamling i Danmark i vinterhalvåret, hos 
Jens Abilgård i Ølgod 

 Anleggsprøver - utfordring i forhold til terrengtilgang 

 Fast årlig apportkurs som leder fram til at man tar 
apportbevis. Enten 2 steder i Agder samtidig, eller 
at man bytter annethvert år øst eller vest 

 Enkel grunndressur for nye hundeeiere med 
valp/unghund 

 Kommet spørsmål på facebook om det finnes 
«luftegrupper» for folk med fuglehund – er det noe 
vi bør se på om kan ordnes 

 Mange av klubbens medlemmer disponere terreng 
(skog eller fjell) og kanskje ei hytte – kun de 
låne/leie dette ut til en treningssamling? 

 Sjekke med Statskog Gjerstad – leie hytte og trene 
der? 

 

Arnt 
Olav 

48/21 Søknad om Utstilling og 
jaktprøver 

NKK/FKF har kommet med nye retningslinjer for 
søknad om utstilling og jaktprøver. Utstillingskomite må 
informeres og klubbens Årshjul oppdateres 

Odd 

49/21 Klubbens Instagram-
konto 

Klubbens Instagram-konto har ligget i dvale en stund 
og lite er lagt ut. Inger Britt har tatt initiativ til å «blåse 
litt mer liv» i den.  
Klubben har en del bilder som kan brukes for å 
promotere vår hobby og våre aktiviteter. Siden har 
allerede fått en del nye følgere, noe som er veldig 
positivt. 

Info 

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


