
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 08.08.2022 

Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Jostein 
Østvang, Daniel Glomb, Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær 

Varamedlemmer: Yngve Solberg, May Torill Horten 

Til stede: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Tore Knudsen, Daniel Glomb, Linn Iren Humlekjær, 
Yngve Solberg 

Teams: Jostein Østvang, Mali Nordvang Rundfloen, May Torill Horten 

Frafall: Per Kristian Evensen 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 

1.2  Sommersamling / Utstilling 
1.2.1 Oppsummering fra utvalgsledere 
Oppsummering fra Linn Iren, leder utstillingsutvalget 

Linn Iren synes at utstillingen gikk meget bra og understreket at klubben er heldige som har en så 
erfaren som Ragnar med på laget. Da er det ikke noe problem å stille med et utstillingsutvalg er helt 
ferske. Hele utvalget jobbet svært godt under begge arrangementdagene.  
 
Det var i forkant ikke avklart hvem som hadde ansvar for kiosken, og AU hadde laget en 
bemanningsliste. Det viste seg at denne ikke gikk helt opp, og flere fra UU m.fl. bisto i betydelig grad 
både lørdag og søndag. Forbedring for neste gang er at vi er tydelig på hvem som har helhetsansvaret 
for kiosk. 
 
Jobben med å publisere bilder fortløpende lot seg ikke gjøre underveis, så neste gang så bør vi ha en 
dedikert person til dette. 
 
Klubben burde ha retningslinjer for innkjøp av klær til mannskapet.  
 
Nedriggingshjelpere på søndag skulle vært definert bedre. Mange som hadde reist, men heldigvis så 
dukket det opp flinke hjelpere likevel. Ingen nevnt ingen glemt. 
 



 
Klubben har ikke datautstyr som dekker det faktiske behovet. UU benyttet private PCer, kamera og 
router. Veilederen til utstilling sier noe om en PC og en Ipad per ring. UU er usikker på behovet for Ipad. 
Klubben bør anskaffe det som er nødvendig både for utstilling og jaktprøve.  
 
Salg av tøy. Hvem har ansvar for det, AU eller UU? Salg av klær var ikke et tema i forkant av utstillingen.  
 
Ringtrening på Strømsås gård hos Marianne Stenland i forkant av utstilling ble arrangert 2 ganger. Vi var 
heldige å få Milla Stav Nilsen i tillegg til Marianne som instruktører. Neste gang må pris for instruktører 
avklares på forhånd. 
 
Ragnar etterspør om vi skal ha to dager med utstilling eller bare én. Styret ønsker todagers utstilling 
også neste år.  
 
Prisen for barn og hund? «Premier» til barna? Vi gjør ingen endring på prisen, men neste år hadde det 
vært fint å kunne dele ut sponsorsaker i premie.  
 
Utstillingskatalog hadde noen blanke sider som kan brukes til sponsorer. Mange som kjøpte 
programmet.  
 
Leder for UU har laget en oppgave- og sjekkliste med ansvar, status, frister, mv, som kan benyttes ved 
neste arrangement.  

Oppsummering fra Jostein, leder aktivitetsutvalget 

Leder må være tydelig på at det er mye som må gjøres (dugnad) og at man ikke får anledning å delta i så 
mange aktiviteter. 

Alternativt kan vi ha en aktivitetsoversikt/kjøreplan for oppgavene som må gjøres slik at man både kan 
hjelpe til, og delta i aktiviteter.  Krever nøye planlegging. 

Felles oppsummering 

Kiosk blir en del av utstilling og utstillingsutvalget tar ansvar til det i neste år.  

Var veldig god stemning og mange positive tilbakemeldinger. 

Mer tydelige ansvarsområder, gikk bra fordi folk var flinke til å hjelpe til. 

I 2023 skal vi dele regnskap på utstilling og sommersamling. 

Styre gikk gjennom av foreløpig regnskap for sommersamling/utstilling. 

 

1.2.2 Sommersamling/Utstilling 2023 
Dato er allerede bestemt til 21-23. juli 2023. Linn Iren er muligens forhindret i 2023. Hun fortsetter som 
leder for utstilling til hun vet om hun er forhindret eller ikke. 



 
1.3 Ny nettside 
Samarbeid med Knut Solvang. Linn Iren, Anne Mette og Daniel deltar i arbeidet med ny nettside.                 
Blir møte med Knut hvor disse deltar. Forslag først i september. Arnfinn sjekker. 

Finnes det en mulighet for en nettbutikk? 

1.4 Klubbmesterskapet 
Vårt forslag er sendt til lokalt DU 

Arnfinn leste opp nytt forslag og styret diskuterte det. Arnfinn sender presisering til Marianne Steenland 

Arrangeres når og hvor? 

Klubbmesterskap for 2022 planlegges i oktober. Jostein tar kontakt med Per Kristian angående terreng. 
Jostein finner dato og sender til styret. 

Styret ønsker KM for 2023 på vinteren, feb./mars. 

1.5 Årets Hund 
Endring – Klubbmester teller som ett poeng, både i UK og AK 

1.6  Nytt medlemsmøte 
 Tidspunkt 

24. august kl. 19.00 på Eltron 

Saker til møte 

- Statutter klubbmesterskap 
- Årets hund 
- ØFHK CUP 
- Eventuelt 

Annonseres både på facebook og websiden. 

1.7 Aktiviteter i 2022 
 Høstsamling 

Er lagt ut og er fulltegnet bortsett fra en plass på søndag. 
 Dalsbygdaprøva 

Vi er i rute mange er allerede påmeldt. 

 Klubbmesterskap  se punkt 1.4 
 Julemøte 

Jørn Prestestuen og Eldri Kjørren som foredragsholder? Utdeling av premier fra B.P. minneløp. 
Arnfinn tar kontakt med dem. 

 Annet 



 
o Føring av hund i skog. 2. eller 8. eller 9. oktober. Ønskelig med to dager. Vanskelig å 

finne terreng som vi kan bruke. 

1.8 Treningsterrengene 
Østkjølen 

Fra 15. juli – 5. september 

Arnfinn hører med Arve angående vegen opp. 

Grønnfjell 

Fra 21. august – 5. september 

Arne Sandbakken legger ut kortsalg som i fjor. 

1.9 B. P. Minneløp 2023 
Hvor legger vi lista for neste BPM? 

Vi ønsker å oppnå 100 påmeldte til VK. Vi legger opp til jegermiddag på lørdag. 

Prøvekomite? 

Kasper blir prøveleder i 2023, han tar folk med seg som hjelper til. 

1.10 Bilde av gjeldende styre 
Pga. deltakelse via teams er det vanskelig å ta et bilde av hele styret 

1.11 Eventuelt 
1.11.1 Påskjønnelser 
Bidrag i arrangement tas opp i neste styremøte. Skal man få en oppmerksomhet for å bidra? 

Bør vi lage noen retningslinjer for dette? 

1.11.2 Innmelding av aktiviteter 
Arrangement som samler dyr krever at man skal varsle både Mattilsynet og Politiet. Dette må tas inn 
som kulepunkter i veileder for våre arrangement. 

1.11.3  Lager og henger 
Både lager og henger fungerer. Profilering på hengeren er ikke på plass. Hva slags profilering skal vi ha+ 
  

1.11.4 Nytt styremøte 
Tirsdag 4. august kl 19 
 

Tynset, 08.08.2022 

Referent: Daniel Glomb 


