REFERAT
Fra:

Møte i Hovedstyret

Avholdt:

Hos Fredrik, 26. september 2012

Innkalt:

Fredrik Weberg-Larsen, Per Dahle, Are Fraugerud, Freddy Antonsen,
Unn Johannessen, Thomas Svensen, Paal Olaussen, Jørn Johnsen,
Roald Larsen og Sissel Marthinsen.

Til stede:

Fredrik Weberg-Larsen, Per Dahle, Freddy Antonsen, Thomas Svensen,
Paal Olaussen. I tillegg deltok også Tom Øygaard i deler av møtet.
Leder ønsket velkommen, og referat fra forrige møte ble gjennomgått
og godkjent.

Sak HS-2012-31

ØFK 1 og ØFK 2:
Tom redegjorde for, og konkluderte med at vi har kontroll på disse.

Sak HS-2012-32

Klubbmesterskap / Svenskematch:
Det er foreløpig 22 påmeldte på klubbmesterskapet. Fredrik legger ut en
påminnelse på hjemmesiden, og sender mail til de som har. Thomas
skaffer dommere.
Laget til Svenskematchen den 27.10. tas ut etter ØFK 2.
Styret ser på kriterier for fremtidige uttak.
Vi inviterer svenskene til dialog vedr flere alternativer til
Svenskematchen. Fredrik står for dette.

Sak HS-2012-33

Medlemsmøtet 14.nov 2012:
Det er ikke avklart med foredragsholder ennå, men det jobbes med
saken.

Sak HS-2012-34

Dressurområde:
Per og Thomas skaffer alternative priser på inngjerding. I tillegg jobbes
det med nødvendige søknader til kommunen.

Sak HS-2012-35

Nytt terreng:
Paal har skaffet frem info om grunneiere på områder som vi ønsker, og
Fredrik tar kontakt.

Sak HS-2012-36

Instruktørutdannelse:
Vi går for opplegget til NJFF. Utdanning av aversjonsdressører har første
prioritet. Vi legger ut info om dette på hjemmesiden vår, og Paal er
kontaktperson.
Paal sjekker også ut muligheten for takseringskurs.

Sak HS-2012-37

Aktiviteter neste 3 mnd:
Lavlandsprøvene våre og Klubbmesterskap, samt medlemsmøte.
Thomas planlegger 2 treningsturer til Bergsjøstølen i vinter, og ser på
et treningstilbud i Årjäng som et alternativ til Krokstad i august 2013.

Sak HS-2012-38

Eventuelt:
Vi nedsetter en komite for å se på reglene for Sølvfasanen, som igjen
kommer med en innstilling til styret i god tid før Årsmøtet.
Vi har fått en utstoppet fasan av Stein Jørgensen. Skal brukes som
vandrepremie til den hund i ØFK-cupen med flest poeng. Navnet blir
ØFK-kokken.
Styret besluttet å betale for support av hjemmesiden vår.
Medlemstallet i september er 263 personer.

Freddy Antonsen
Sekretær

