Referat fra Styremøte ØFHK
Sted: Eltron
Dato: 14.12.2021
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, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen.
Teams: Unni Irene Bakke, Linn Iren Humlekjær, Mali Nordvang Rundfloen, Jostein Østvang, Daniel
Glomb.
Forfall: Mari Anne Berg.

1 Sakslista
1.1 Referat fra forrige styremøte
 Ingen merknader

1.2 "Full mundur"
 Leverandør av jakt- og fritidsklær
Klubben har mottatt oppdatert katalog over produkter. Vi savner litt flere alternativer for
damer.
Styret har bestemt at Arnfinn bestiller et begrenset utvalg av noen produkter slik at vi kan se på
kvalitet og passform.

1.3 Årets Hund


Årets hund ble ES Neverbuas Ot Bivdi med eier/fører Linn Iren Humlekjær

Klubben gratulerer.
Som premie har det de senere årene vært benyttet varmedekken med klubbens logo og trykk
med "Årets Hund". Styret har bestemt at dette skal være gjeldene premie i årene fremover.
Arnfinn sjekker opp priser og bestiller noen som klubben har på lager.

1.4 Treningsterreng
 Vingelen
Det forhandles om ny avtale. Vi håper dette går i orden og treningsterrenget blir disponibelt for
medlemmer fra 1. januar t.o.m. 26. mars. Per Kristian er på saken.


Alvdal

Her skal avtale være på plass for neste år. Avtale fra 15. juli til 15. september.

 Grønfjell
Avtalen skal reforhandles i løpet av våren. Arnfinn har ansvar for dette. Håper på ny avtale som
gjelder fra 21. august til 5. september.


Kvikne

Arnfinn sjekker om det kan være aktuelt å få til en avtale om leie av terreng på Kvikne.

1.5 Bjørn Plassgårds Minneløp
 Status søknad og premier
Søknad er sendt. Ikke fått noen tilbakemelding, men vi håper at søknad om 3 dagers VK og 2
dager UK/AK går i orden. Vi håper og tror at prøva blir tildelt Cacit.
Det jobbes med et utkast til nytt diplom og unike premier som gjenspeiler Bjørn interesser.
Dato for prøva er Palmehelga 2022.
Arnfinn har søkt om støtte fra NØK, og fått tilbakemelding om at vi får støtte med kr. 50 000,- .😊

1.6 Sommertreffen
 16. til 18. juli 22 på Savalen
Planleggingen er godt i gang. Aktivitetsutvalget har gjort avtale med "Sando Hundesenter og
Ulrik Myrhaug" for neste år.
Styret ser på priser for deltakelse. Komite for arrangementet må på plass i god tid.

1.7 Utstilling Savalen
 Sammen med Sommertreffen
Klubben vurderer å søke om 2 dagers utstilling. Arnfinn kontakter Ragnar for å høre status.
Arnfinn sjekker med NKK om ØFHK kan arrangere utstilling over to dager.
Vi må også se på behovet for dommere og hvem som skal dømme.

1.8 Årsmøte ØFHK
 Avholdes 11. februar kl. 19.00 på Eltron AS
Innkalling kunngjort på hjemmesida og i Preller´n 13. desember. Valgkomiteen er kontaktet for
å starte jobben med å kontakte de som er på valg. Linn legger ut lista på hjemmesida.
Frist for frasigelse av verv og saker til årsmøte er den 10. januar 2022.
Styret ser på om noen bør påskjønnes på årsmøte. Skal vi innføre "gullmerke" for anerkjennelse
av medlemmer som gjør en ekstra innsats? Fremmes som sak på årsmøte.
Det må da velges en "Gullmerkekomité" som består av 3 medlemmer hvor alle har hatt et
sammenhengende medlemskap i klubben de siste fem år.
Nedenfor er kriterier for tildeling av gullmerket, sakset fra Inn-Trøndelag fuglehundklubb:
-

-

Utenom jubileumsår kan det tildeles 1 gullmerke pr år
Gullmerket kan unntaksvis tildeles ikke-medlemmer og i tilfelle kun med enstemmighet i
gullmerkekomiteen
Gullmerket skal være en stimulans for fremme av klubblivet, og det er ikke antall år som
vedkommende kandidat har vært medlem som legges til grunn, men vedkommende sin
innsats gjennom kortere eller lengre tid
Gullmerket deles ut på Årsmøtet eller årsfest

1.9 Informasjon
 Instruktørkurs fase 1
Jostein Østvang er påmeldt kurs i Rendalen 7. – 9. januar. Ved bestått prøve dekker klubben
kursavgift og overnatting ved at det skrives en avtale om at Jostein benytter kurset praktisk i
klubben.

 Grasrotandel Norsk Tipping
Det er mulighet for medlemmer å velge ØFHK som mottaker av grasrotandel fra Norsk Tipping.
Oppfordrer medlemmer til å velge klubben som mottaker.


Preller´n

400 medlemsblad er utsendt via posten til alle medlemmer. Håper og tror det dukker opp i
postkassa i god tid før jul. Alle sponsorer får også bladet gratis. Link til Preller´n blir lagt ut på
hjemmesida i uke 51.
Klubben takker alle sponsorer for viktig støtte.



Medlemskontingent FKF

Tore sender inn skjema og betaler dette innen fristen den 31. januar 2022.


Investeringer

Saken utsettes til neste møte.

 Neste styremøte
Tirsdag 18. januar kl. 19.00 på Eltron.

Tynset, 15.12.21:
Referent: Arnfinn Frengstad

