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Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 29.04.2021 

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, Daniel Glomb 

Teams: Mari Anne Berg, Jostein Østvang, Unni Irene Bakke 

Frafall: Tore Knudsen, Mali Nordvang Rundfloen 

1 Sakslista 

1.1 Sak 1: Konstituering av nytt styret 
 

• Leder: Arnfinn Frengstad 

• Nestleder: Anne Mette Grue  

• Kasserer: Tore Knudsen  

• Styremedlem: Daniel Glomb 

• Styremedlem: Unni Irene Bakke 

• Styremedlem: Per Kristian Evensen 

• Styremedlem: Mari Anne Gym Berg 

• Styremedlem: Jostein Østvang  

• Varamedlem: Mali Nordvang Rundfloen 

• Varamedlem: Linn Irén Humlekjær 
 

1.2 Sak 2: Utvalg og medlemmer  

Jaktprøveutvalget: 
• Leder: Anne Mette Grue; epost: anne.m.ruud@fjellnett.no  

• Medlemmer: Per Kristian Evensen, Unni Irene Bakke og Marianne Steenland 

Utstillingsutvalget: 
Arnfinn hører med Mali om hun kunne ta over som leder for utstillingsutvalget. 

• Leder: Arnfinn Frengstad; epost: af@eltron.no  

• Medlemmer: Ragnar Alander og Mali Nordvang Rundfloen 
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Aktivitetsutvalget: 
Erik kommer inn som nytt medlem. 

• Leder: Mari Anne Gym Berg; epost: mari_anne_berg@hotmail.com  

• Medlemmer: Trond Brørby, Arne Sandbakken, Jostein Østvang og Erik Tømte 

Terrengansvarlig: 

• Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken 

Dommerutvalget: 
• Marianne Steenland; epost: marianne@hundepensjonat.net  

• Ola Øie 

• Bjørn Schjølberg 

Web: 
• Daniel Glomb og Linn Iren Humlekjær 

Preller’n redaktør: 
• Arnfinn Frengstad ansv. 

• Kasper Slettan 

Materialforvalter: 
• Arnfinn Frengstad og Kasper Slettan 

 

1.3 Sak 3: Sommertreffen 
Aktivitetsutvalget har hatt møte og satt opp et forslag til program.  

Vi planlegger om vi kan gjennomføre som normalt uten restriksjoner, men tilpasser når vi nærmere oss 

datoen hvis det er behov for det. 

Foredragsholder ikke helt avklart. 

Utstilling lørdag. Dommere avklart. Mangler én ringsekretær. 

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. 

1.4 Sak 4: Dalsbygdaprøven 
Blir møte med Dalsbygda utmark og næring i juni. 

Prøveleder i år er Per Kristian Evensen. 

Sekretariat skal være på Kølbua. Sekretariatsmedlemmer er ikke bestemt enda, forslag Anne Mette og 

Unni. 
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1.5 Sak 5: Kurstilbud for medlemmer 
Marianne Steenland gjennomfører kurs for 2021. Blir også annonsert på våre kanaler. 

Mari Anne tar kontakt med Marianne for å avklare hvordan vi kan bidra ved gjennomføring av 

kurskvelder. 

Hun tar også kontakt med eventuelt andre klubbmedlemmer som arrangerer kurs og muligens ønsker å 

annonsere disse gjennom våre klubbsider. 

Aktivitetsutvalget ønsker og få alle kursene inn i et årshjul eller kalender hvor medlemmene har oversikt 

over hva som skjer gjennom året. For neste år må dette forberedes og planlegges tidlig på året slik at det 

kan formidles i god tid før oppstart. 

Aktivitetsutvalget tar kontakt med aktuelle kursarrangører til høsten for å planlegge kurs i 2022. 

 

1.6 Sak 6: Årsplan 2021 
Aktivitetsutvalget har laget et årshjul med oversikt over alle aktiviteter og når de er. Det mangler dato 

for klubbmesterskap og julebord. Oppdateres. 

 

1.7 Sak 7: "Bjørn Plassgårds minneløp" 
Arnfinn tok kontakt med alle i styre og hørte om det var greit med et minneløp dedikert til Bjørn. 

Arnfinn oppfordrer styret til å tenke på alternativer til neste møte.  

Er aktuelt å endre Tolgaprøven 2022 til Bjørn Plassgårds minneløp. Ifbm. begravelsen til Bjørn har det 

kommet inn ca. kr. 35 000,- til klubben. Disse skal benyttes til gjennomføring av minneløpet. Klubben 

takker hjerteligst familien for dette bidraget. Klubben vil jobbe for å finne passende og attraktive årlige 

premier til prøven.  

Anne Mette skal finne ut hva som må til for å endre "prøvenavn" til neste møte. 

Arnfinn sjekker ut hvordan vi skal takke for gaver og samtidig markedsføre minneløpet. 

1.8 Sak 8: Hodalen Fjellstue 
Støtte og premier 

Støtte til Hodalen er ikke overført enda. Vi ønsker å overlevere pengene personlig og kanskje at man får 

en sak i Arbeidets Rett. Arnfinn sjekker opp dette. 

Vi må også følge opp om vi kan bruke premiene neste år. 
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1.9 Sak 9: Klubbmesterskapet / Årets Hund 
Arnfinn har fått innspill fra lokalt dommerutvalg om dem bør involveres ved planlegging og 

gjennomføring. 

Aktivitetsutvalget utarbeider forslag for dømming på klubbmesterskapet til neste styremøte. Styret 

ønsker at det er et lavterskeltilbud og at det skal være sosialt. Tar kontakt med lokalt dommerutvalg for 

innspill fra dem. 

Styret ønsker også at det tas en gjennomgang av reglene for "Årets Hund". Arnfinn tar kontakt med 

Kjetil/Børre får å sjekke som må til for å endre reglene til årets hund. 

1.10 Sak 10: Status for ØFHK 
- Covid-19 

- Økonomi 

- Medlemmer 

- Annet 

Saken tas opp ved neste styremøte. 

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. 

Tore ser på dette. 

Annonsering av resultater på fb og webside. Kunngjøre at medlemmene må sende inn resultatene 

slik at det kan annonseres. 

 

 

 

Tynset, 29.04.2021: 

Referent: Daniel Glomb 

 

 


