REFERAT
Fra:

Styremøte i Hovedstyret

Avholdt:

13. november 2013 på Per Dahles kontor i Råde

Innkalt:

Fredrik Weberg-Larsen, Freddy Antonsen, Gunn Hege Svendsen, Paal
Olaussen, Per Dahle, Thomas Svensen, Vidar Antonsen, Jørn Johnsen,
Gry Eriksen og Rita Holme.

Til stede:

Fredrik Weberg-Larsen, Freddy Antonsen, Paal Olaussen, Per Dahle,
Thomas Svensen, Vidar Antonsen, Jørn Johnsen og Gry Eriksen.

Leder ønsket velkommen.
Sak HS-2013-36

Referat fra møtet 2.10.2013:
Dette ble godkjent uten kommentarer.

Sak HS-2013-37

Kasserer, økonomi og medlemsstatus:
Gunn Hege har bedt om å få trekke seg som kasserer. Dette blir
etterkommet. Jørn er villig til å ta dette vervet inntil videre, og et
enstemmig styre godtok dette.
Saldo på klubbens konto pr dd er 339.000,Paal forteller om et medlemsantall på 274 personer

Sak HS-2013-38

Rapport fra de ulike komiteene, arbeidsinstrukser:
Utdanningskomiteen: Paal har lagd arbeidsinstruks, som vil bli lagt
ut på hjemmesiden.
Utstillingskomiteen: Gunn har også lagd arbeidsinstruks, som vil bli
lagt ut på hjemmesiden.
Aktivitetskomiteen: Denne blir nå ledet av Ole Petter Finess. Freddy
sender han mal for arbeidsinstruks.

Jaktprøvekomiteen: Jaktprøver, Svenskematch og Klubbmesterskap er
avholdt. Freddy er ikke ferdig med arbeidsinstruksen ennå.
Terreng: Per er ikke ferdig med arbeidsinstruksen ennå.
Farm: Rapphøns og fasaner er satt ut i terrengene i henhold til plan
og lovverk. Vidar lager også arbeidsinstruks.
Hjemmeside: Arbeidsinstruksen er ikke ferdig.
Sak HS-2013-39

Aktivitetskomite, organisering:
Denne blir nå ledet av Ole Petter Finess, og hadde sitt første
møte mandag 11.11.2013

Sak HS-2013-40

Medlemsmøte 21.11.2013:
Paal og Vidar organiserer kaffe og noe å bite i. Thomas forsøker
å selge klubbeffekter som jakker og vester.

Sak HS-2013-41

Utstillingen 2015, datoavklaring:
Vi ønsker søndag 7.6. alternativt søndag 14.6. Fredrik sender søknad
innen fristen, som er 1.12.2013

Sak HS-2013-42

Farmen, evaluering 2013 og plan for 2014:
Vidar kaller inn til møte med Terje Berntsen, Tom Øygard, Jan Stordahl,
Terje Kristiansen, Vidar Antonsen, Per Arne Thoresen, Thomas
Andersen, Thomas Hammerstad og Freddy Antonsen. Formålet med
møtet er evaluering 2013 og en plan for 2014. Det er også ønskelig med
en innstilling til styret, om klubbens rugemaskiner inngår i disse planene.

Sak HS-2013-43

Organisasjon ØFK 2014:
Styret ønsker at valgkomiteen også innstiller ledere til hver av
komiteene. Fredrik gir beskjed til valgkomiteen.

Sak HS-2013-44

Eventuelt:
Sølvfasanen: Styret oppnevner et utvalg bestående av Per Andersrød,
Tom Øygard, Hagbart Jacobsen og Paal Olaussen, som kommer
med en innstilling til styret om eventuelle endringer av statutter innen
15.01.2014. Paal kaller inn.

Saueaversjon: Styret må gjøre en vurdering av området, gjerde,
sau og sted.
Utstillingen: Gry Eriksen foreslår at denne legges under
aktivitetskomiteen. Dette blir diskutert, og flertallet i styret ønsker
ingen endring av dette.
Vidar Antonsen har gitt en stor kaffekjele til ØFK, og vil at denne
brukes på klubbens utearrangementer.
Jaktprøver 2014: Fredrik ber Tom å oppgi navn på prøveledere, og
prøvenes kontonummer.
Materialforvalter: Jørn Johnsen kan bruke inntil 25.000,- til
kjøp av 20 fots container.

Freddy Antonsen
Sekretær

