
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 13.12.2022 

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, Tore Knudsen, Yngve Solberg, May Torill Horten, Anne Mette Grue, Jostein 
Østvang 

Teams: Ingen 

Frafall: Daniel Glomb, Linn Iren Humlekjær, Mali N. Rundfloen, Per Kr. Evensen 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 

1.2 Preller´n 
Årets Preller er sendt i trykken og forventes levert for utsendelse først i uke 51. Blir sendt ut til alle 
medlemmer så snart bladet ankommer Tynset. Tore og Arnfinn ordner dette. 

Prellern blir egen sak på første styremøte i 2023. Da må styret legge en plan slik at stoff til Preller´n blir 
laget og lagret rett etter at arrangementene våre er ferdig. 

Det er for mye jobb å starte i november å samle inn stoff til bladet. I tillegg blir mye "borte på veien" av 
bilder og info.  

 

1.3 Årsmøte  
Årsmøte er berammet til fredag den 10. februar kl. 19.00 på Eltron. 

Tidspunkt for årsmøte ble kunngjort på FB og hjemmesida den 13. desember. 

Innkalling til årsmøte kommer i årets Preller samt på FB og hjemmesida.  

Sakspapirer som skal offentliggjøres minst to uker før årsmøte blir publisert på klubbens hjemmeside og 
FB. 

 



 
1.4 Status ny nettside 
Mottatt utkast til mal og nye nettsider. Ser veldig bra ut. Kom frem til noen få endringer som Linn tar 
videre med Knut. Linn orienterer resten av styret når Knut har fått sett på de ønsker vi har. Viktig at det 
legges opp til at medlemmer kan kommunisere med styret via nettsiden og at det legges opp til at det 
som skjer gjennom året kan lagres på en enkel måte. Tenker da på stoff til eksempelvis Preller´n. 

Satser på å få tatt i bruk ny hjemmeside rett over nyttår. 

1.5 Årets Hund  
Årets Hund ble Sølnklettens Adam e/f Gunhild Vårtun / Arve Løkken.                                                           
Klubben gratulerer, og vinneren blir kontaktet for en høytidelig premieoverrekkelse.   

1.6 FKF / NKK 
1.6.1 Lavlandssaken 

o Klubben har mottatt forslag fra FKF på hva den enkelte klubb kan bidra med. 
o Styret bestemte at det nye styret ser på dette rett etter årsmøte. 

1.6.2 Revisjon jaktprøvereglement 
o Ble tatt en gjennomgang av utsendte forslag til justering av reglementet. 
o Arnfinn tar kontakt med dommerutvalget for å se på dette sammen. 
o Frist for innspill er den 1. januar 2023. 

1.7 Klær fra Full Mundur 
Det meste av klær ligger nå på lager i Sverige. 

Yngve tar kontakt for å høre hvilke rabatter klubben kan få. 

1.8 Treningsterrengene  
1.8.1 Vingelen 
Inngått avtale gjelder ut 2023. Åpner for trening fra 1. januar til 15. april..                                                         
Vi må presisere at tilbudet kun gjelder for medlemmer.. 

1.9 Nytt styremøte 
Neste styremøte blir først i januar for planlegging av årsmøte 

1.10 Eventuelt  
Oppmerksomhet til de som slutter i styret 

o Ved forrige årsmøte var ikke de som gikk ut av styret til stede. De to har derfor ikke blitt 
honorert for sin innsats for klubben. Leder beklager dette. 

o Arnfinn tar kontakt med de det gjelder for å få oversendt en oppmerksomhet nå til jul. 

Tynset, 14.12.2022 

Referent: Arnfinn 


