REFERAT
Fra:

Styremøte i Hovedstyret

Avholdt:

4. juni 2014 hos Citytrend, Sellebakk

Innkalt:

Gry Eriksen, Freddy Antonsen, Unn Johannessen, Ole Petter Finess,
Thomas Svensen, Tor Arne Hansen, Vidar Antonsen, Markus Andersen,
Vidar Magnussen, Dan Karlsen Wang.

Til stede:

Gry Eriksen, Freddy Antonsen, Unn Johannessen, Ole Petter Finess,
Thomas Svensen, Tor Arne Hansen, Vidar Antonsen, Vidar Magnussen.

Leder ønsket velkommen.
Sak HS-2014-38

Fuglehundtinget:
Tom Erik Øygard var forespurt om å informere om Fuglehundtinget

generelt,
og Sak 3.4 Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk
hovedtilknytning spesielt. Da han var ferdig og forlatt arenaen, tok styret
en diskusjon på temaet og kom fram til at våre delegater stiller med
ikke bundet mandat. Våre delegater er Gry Eriksen og Fredrik WebergLarsen.

Sak HS-2014-39

Referat forrige styremøte:
Dette ble gjennomgått og godkjent uten anmerkninger.

Sak HS-2014-40

Referatsaker og innkommet post:
Følgende post er videresendt styret:
NKK RS 2014
FKF Båndtvangsdispensasjon april
NKK EO RS Protokoll
NKK Info Hundesport 2. halvår 2014
NKK Høring revidering av regelverk for blod- og fersksporprøver

Sak HS-2014-41

Økonomi / medlemsutvikling:
Regnskapet for utstillingen er ikke ferdig ennå. Gry sender ut dette.
Unn melder om 5 – 6 nye medlemmer.

Sak HS-2014-42

Evaluering Utstillingen:
Utstillingen må betegnes som vellykket, med 95 påmeldte
ekvipasjer. Noen få punkter ble bemerket, og disse blir endret
i Arbeidsinstruksen for Utstillingskomiteen.

Sak HS-2014-43

Rapport fra de ulike komiteene, arbeidsinstrukser:
Aktivitetskomiteen: Ole Petter melder om et vellykket medlemsmøte
på Bekkhus. Thomas forteller at apportkurset går veldig bra.
Jaktprøvekomiteen: Freddy forteller at komiteen nettopp har hatt et
møte, og at man for tiden er i rute. Vi trenger imidlertid flere diplomer,
og Unn tar kontakt med en tegner hun kjenner.
Materialforvalter: Ole Petter sender ny felles mail om noen fortsatt har
utstyr liggende, som tilhører klubben. Terje Kristiansen oppbevarer
gamle protokoller.
Fugl og Farm: Vidar forteller at farmene er klargjort til å ta i mot fugl.

Sak HS-2014-44

Hva med interessen for våre aktiviteter?
Denne saken ble utsatt grunnet tidsnød.

Sak HS-2014-45

Eventuelt:
Vi fikk låne 2 rapphøns – figurer av Tom Erik Øygard. Thomas sjekker

med
Figurakademiteateret om det kan lages former av disse, slik at vi
eventuelt kan støpe flere av disse til bruk som premier.
ES – figur gitt av E. Bye, gis til beste engelsk setter på utstillingen.
De som har skaffet annonser til utstillingskatalogen, sender fakturaadresser til Unn, slik at hun kan fakturere disse,
Vidar foreslår at det kan lages en voliere i Solli, hvor medlemmer kan
trene hundene sine. Forslaget ble vedtatt.

Freddy Antonsen
Sekretær

