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Møtereferat 

Document no.  Page 

MOM_2022-04 
 

1 

Rev.: 0  
Subject  Meeting no. 

Styremøte Agder Fuglehundklubb  
Dato Tid Sted  

04.10.2022 17.30 Butikken til Olav på Stoa 
Referent Date for sign. 

Odd Valle  
Deltakere 

Pål Friis, Olav Homdal, Thor Harald Foss, Arnt Corneliussen, og Odd Rune Valle. 
Fraværende; Marte Sandhaug Brekke 
 
Kopi til  
 

 

Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

32/22 Godkjenning av innkalling 
og dagsorden 

Godkjent innkalling Pål Friis 
 

 Gjennomgang av sist 
referat  
 

Økonomi – underskudd Hovden I og II  
Nye diplomer 
Evaluering av jaktprøver 
Utstilling – evaluert 
Nesheia – evaluert 
Jaktprøver 2023 – dato? 
Treningsterreng i Gjerstadskog 
Planlegging av tur til Gjerstad – ikke utført 
Prøvekomiteer 2023 – ok, bortsett fra SNUM 
 

Info 

33/22 Økonomi Hovden Høst gikk med overskudd, i overkant av 
12.000.  
Pr. skrivende stund viser regnskapet et visst overskudd 
og at klubben har ok økonomi. 
 

Olav 

34/22 Lavlandssaken FKF ber om økonomisk støtte for å stå sterkere i 
«lavlandssaken» 
Basert på tilbakemeldinger er fuglehund-Norge delt, 
noen er for, andre er imot 
Styret i AFK ønsker at dette skal prøves i 
rettsapparatet og at man får en endelig beslutning. 
Samtidig vil vi at FKF skal ha nødvendig kapital til å 
kunne føre saken på en god måte. 
Styret vil derfor å støtte FKF, men savner et klarere 
oppsett for hva pengene skal brukes til og hvordan, 
noe som vil etterspørres i vårt tilsvar.  
Styret har også begrenset økonomisk handlefrihet, 
dvs. opp til 10` - 15.000, - 
Pål sender svar til FKF om klubbens innstilling 

Styret 
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Sak  Tema Vedtak Ansvarlig 

35/22 Sørlandets Bilsenter Thor Harald ønsker mer profilering av bedriften. Styret 
vurderer mulighetene, eksempelvis bruk av dekken ved 
fotografering ifm. premiering.  
Han skal også vurdere andre løsninger/tiltak som 
fremmes for styret. 
 

Styret 

36/22 Styremedlem gått ut Inger Britt har trukket seg fra styret. Thor Harald Foss 
trer inn i hennes sted og blir styremedlem. Han overtar 
også ansvar for klubbens Facebookside. 
 

Info 

38/22 Prøvelederkurs Styret ser behov for å skolere personer til å bli 
prøveledere. Det vurderes hvilket format man ønsker 
dette gjennomført i, og Olav og Arnt kommer med 
forslag.  
Mer info kommer når vi vet mer om «hvem, hvor og 
hvordan» 
 

Olav/Arnt 

49/22 Nesjenterrenget Salg av Nesjen terrenget er/skal behandles politisk.  
Klubben kan bli bedt om uttalelse om vår bruk pr. i dag, 
samt hva vi mulig kan benytte terrengene til. 
Dersom dette blir en sak, svarer Pål og Arnt på 
henvendelsen 
 

Pål/Arnt 

40/22 Aktiviteter vinter og vår 
2023 

• Prøvekomiteer er i orden bortsett fra SNUM, må 
finne 2-3 personer til som kan være med. 

• Treningssamlinga på Bjåen. Odd tar kontakt med 
Sondov og setter dato 

• Vi ønsker å arrangere en Fuglehundkveld i januar 
og sjekker ut mulige foredragsholdere. Aktuelle 
kandidater kan være Astrid Ellefsen og dressur, 
eller Jan Telhaug om avl av fuglehund. Pål sjekker 
dette, samt mulighet for møtelokaler med Morten 
Thorkildsen. 

• Dressurkurs til våren/sommeren i samarbeid med 
Hedvig Gåskjenn, Arnt tar dette videre. 

• Åpning av Farmen går som normalt, slutten av 
april/begynnelsen av mai. Styret tar en dugnad og 
kombinerer med styremøte 

• Utstillingskomite: Kjetil Kirkhus er leder for 
komiteen. Han får med seg Espen Kristensen, 
Trond Fjermeros og Thor Harald Foss. Bør være 
noen til i komiteen, Pål /Arnt har noen kandidater 
«på blokka» og spør dem 

 

Styret 

41/22 Søknad Prøver 2023 Søknad innen 31.10 i Dogweb og Cacit til FKF 
 

Odd 

42/22 Treningskort i Vestfold Klubben kommer også i år til å kjøpe treningskort i 
Vestfold, vel og merke dersom det blir gjort tilgjengelig 

Info 

43/22 Årsmøtedato 2023 Årsmøte avholdes onsdag 08.02.2023 Info 
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Leder (Pål Friis) kaller inn til møtet på e-post. 


