Referat fra medlemsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 11.02.2022
Saker:
1. Årets hund, hensikt og statuetter
-

Innspill om at klubbmesterskapet gir for mye poeng, mener vi bør premier de hundene som
representerer klubben på prøver
Grunnen til at poeng for klubbmesterskapet ble satt så høyt i sin tid var for å samle klubbens
medlemmer
Forslag om å ta med poeng for apportprøver
Forslag om at klubben arrangerer en apportprøve i det tilfelle poeng herfra også skal gjelde
Forslag om å gi bare 1 poeng for de premierte i klubbmesterskapet
Fortsatt ønskelig at man skal ha deltatt enten som arrangør eller deltager på en av klubbens
arrangement for å kunne bli årets hund
Viktig å skille på ØFHK, årets hund og klubbmesterskapet

Ønskelig at klubbens styre gjør en vurdering, og kommer tilbake med nye statuetter til neste
årsmøte.

2. Klubbmesterskapet, hensikt og regler
-

Noen ønsker å ha det som i 2021
Forslag om å nedskrive regler for klubbmesterskapet med jaktprøvereglementet som grunnlag,
ingen blir kastet ut og fuglearbeid settes høyt uansett andre feil
Viktig at beste hund i forhold til jaktprøvereglement uansett vinner
Viktig arena for å lære/øve til en jaktprøve
Det var flest stemmer for å bruke jaktprøvereglementet med løs snipp og ingen som blir sendt
hjem
Noen ønsket en viltfinnerkonkurranse hvor reglementet ikke skal bety så mye
Noen foreslo å kåre klubbmester også de årene fugl ikke ble funnet, altså kun på søk
Det er ønskelig at styret vurderer tidspunktet for klubbmesterskapet, det har vært mye dårlig
vær sent på høsten
Forslag på april i Letningslia, i samarbeid med Hodalen fjellstue
Forslag på tidligere på året/vinter’n med referanse til tidligere klubbmesterskap som samlet
mye folk
Lage litt mer sosial ramme rundt det både underveis i klubbmesterskapet og etterpå
Kanskje ha et medlemsmøte i sammenheng med mesterskapet
Fortsette med skikkelige premier slik det har vært de siste årene

Ønskelig at klubbens styre kommer tilbake med et medlemsmøte og legger frem regler og
tidspunkt.
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3. Klubbens organisering, er den hensiktsmessig?
-

Klubben har et stort styre 8 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Ønsker å se på om det er tjenlig med så mange eller om det bør organiseres med 6+2.
Sik ser styret ut i dag. Leder, nestleder, kasserer + utvalgsledere for jaktprøve, utstilling og
aktivitet og 2 på web + 2 varamedlemmer som innkalles til alle styremøter.
Dommerutvalget ønsker også å ha en plass i styret.
Ønskelig at det utarbeides rutiner for utvalgene.
Trenger vi alle utvalg eller kan styret organiseres annerledes.

Også her ønsker medlemsmøtet at klubbens styre ser på saken og kommer med forslag til neste
årsmøte. Dette kan også være et tema på et medlemsmøte med besøk fra for eksempel FKF.

4. Saker fra FKF (Fuglehundklubbenes Forbund), Innspill til årsmøte og forslag ifbm. Valg.
-

Forslag om at det deles saker fra FKF på vår nettside
Innspill om at det ikke er tjenlig med dobbelt kommunikasjon (både nettsiden til FKF og
klubben)
Forslag om at det linkes til FKF på nettsiden så medlemmene kan holde seg oppdatert.
Dommerutvalget kan avhjelpe en del i forhold til å svare opp drøftingssaker fra FKF
Det er viktig at valgkomiteen er i kontakt med styret for å se på aktuelle kandidater før årsmøte.
Dommerutvalget ønsker også en plass i styret.

5. Eventuelt
-

Medlemsmøtet påpekte at ØFHK cup må følges opp av klubbens styre så resultatlisten til
enhver tid er tilgjengelig på klubbens nettsider
Ønskelig med flere medlemsmøter
Tolgaprøven endrer Navn til Bjørn Plassgårds minneløp.
Det settes opp en sølvpremie på linje med Sølvrypa og Sølvhund.
Det ble i møtet gitt en håndlaget kniv av Ole Martin Ruud. Kniven benyttes som premie.

Referent: Kasper Slettan
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