Referat fra Styremøte ØFHK
Sted: Eltron

Dato: 01.06.2021
Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Mari Anne
Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke, Daniel Glomb
Varamedlemmer: Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær
Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Tore Knudsen
Teams: Mari Anne Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke, Linn Iren Humlekjær, Mali Nordvang
Rundfloen, Per Kristian Evensen
Forfall: Daniel Glomb

1 Sakslista
1.1 Sak 1: Referat fra forrige møte


Godkjent.

1.2 Sak 2: Status "Sommertreffen"












Satser på en normal avvikling av arrangementet.
Foredrag og instruksjon i fjellet med "Fuglehund i flokk" ved Anders Ramtvedt Næsset.
Utstilling.
o Premier og diplomer er ok.
o Ragnar kontakter Mari Anne for koordinering.
o Aktuelt å kjøpe inn to nye telt til dommere / ringsekretærer.
Apportbevis.
Lerdueskyting.
Apportkonkurranse.
Middag.
Overnatting dekkes av klubben for komiteen.
Mari Anne sjekker opp om mulighet for T-skjorter til 35-års jubileum.
Det er ønskelig at Fåset idrettslag setter opp to telt, står for salg og rydder etterpå. Vi må
avklare med hotellet om det er greit. Gevinsten av salget skal gå til Fåset idrettslag som
godtgjørelse for innsatsen.

1.3 Sak 3: Status Dalsbygdaprøva





Blir møte med Dalsbygda utmark og næring i juni/juli.
Prøveleder i år er Per Kristian Evensen.
Unni og Anne Mette blir med i sekretariatet.
Sekretariat skal være på Kølbua.
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1.4 Sak 4: Bjørn Plassgårds minneløp




Anne Mette har sjekket med FKF, og en navneendring fra Tolgaprøva til B.P. Minneløp er
uproblematisk.
Det jobbes med forslag på premier og diplom.
Vi ønsker publisitet rundt minneløpet, er derfor aktuelt med innlegg i bl.a. "Fuglehunden".

1.5 Sak 5: Apportprøvekurs



Anne Mette har vært i kontakt med Tor Danielsen som ønsker å avholde kurs.
Kurs blir annonsert så snart detaljer er på plass.

1.6 Sak 6: Klubbens nettside





Linn har jobbet med denne. Ønsker å prøve ut diverse layouts for siden.
Styret støtter dette. Linn informerer om eventuelle kostnader fortløpende.
Samarbeidspartnere blir bl.a. flyttet til egen kolonne på nettsiden.
Salg av klubbeffekter legges mere synlig på siden.

1.7 Sak 7: Treningsterreng Alvdal


Klubben bidrar med kostnader tilsvarende ett gruslass for å forbedre veien opp den siste
svingen.
o Arve ordner det praktiske.

1.8 Sak 8: Hodalen Fjellstue


Støtte til Hodalen er ikke overført enda. Tore sørger for at dette blir gjort så snart som mulig.
o Blir en mer formel sak av dette senere i sommer.

1.9 Sak 9: Klubbmesterskapet / Årets Hund






Aktivitetsutvalget har diskutert dette og har forslag om at dette skal være et lavterskeltilbud og
at det skal være sosialt.
Klasser: UK og AK.
Jaktprøveutvalget gir tilbakemelding på forslaget.
Tidspunkt for klubbmesterskapet ble diskutert, men ikke avklart. Per Kr. sjekker ut mulighet for
gjennomføring i april (Letningslia).
Statutter for Årets Hund kan endres av styret. Blir avklart på neste møte.
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2 Eventuelt






Innspill fra Linn om det er mulig å få vipps mer brukervennlig. Leter man etter Østerdal
fuglehundklubb så kommer tre forskjellige vipps nummere opp.
o Tore sjekker dette.
Aversjonstrening reinsdyr.
o Anne Mette sjekker hvem som utfører dette.
Passord Facebook.
o Anne Mette sjekker dette.
Årshjul for aktiviteter.
o Jobbes videre med saken.

Tynset, 10.06.21:
Referent: Tore / Arnfinn
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