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. Referat styremøte 22.03.2021 kl. 20.00-22:00 

Avholdt som nettmøte på Skype. 

Tilstede: 

Anders Ellefsen, Inger-Lise Ingdal, Jan Linstad, Kurt Landau, Jarle Berentzen, Cherry Einvik, Ragnhild 

Ostad Fjær, Tor Einar Jørgensen 

Forfall: Ulrik Johnsen 

Referent: Tor Einar Jørgensen. 

 

Faste saker: 

Godkjenning av / kommentarer til forrige møtereferat. 

 Ingen kommentarer. 
Statusrapport: 

 Leder. 

o Informasjon fra RU/FKF angående gjennomføring av prøver. 

 Nestleder 

o Sette seg inn i rutiner og dokumenter. 

o Gjennomgå NBKs driftskonsept, fokus på oppmerksomheter ved forskjellige 

anledninger. 

 Sekretær. 

o Arbeider med å innhente taushetserklæringer for Dogweb/Bretonbasen. 

o Få på plass tilganger, adresselister, innrapportering nytt styre til Brønnøysund. 

 Kasserer m/ regnskap. 

o Vegard sluttfører sin oppgave og overfører til ny kasserer. 

o Rapportering / budsjettering arkiveres i Dropbox. 

o Vi har fått støtte til føring av regnskapet av Ola Rønflon. 

o Administrator på nettbanken må flyttes til ny kasserer, samtidig flytter vi da også 

klubbens fakturaadresse. 

 Medlemsregister/ DK kontakt. 

o Trenger å få gått igjennom / etablert rutiner. Oppdatering av DK permen. 

o Få i gang igjen rutiner som ivaretar at valpekjøpere kontaktes av klubben (DK). 

 Salgsvarer / sponsorer. 

o Vipps løsningen i nettbutikken fungerer bra. 

o Vi kjøper inn gave til de som har gjort en innsats for klubben og nye vester til 

nettbutikken. 

 Fuglehunden / Web. 

o Redaktør har nok stoff til neste nummer av FH, men alle i styret tenker igjennom til 

neste møte hva vi kan gjøre for å få inn mer stoff til FH. 

o Historiske tilbakeblikk kan være et tema. 

 Jaktprøve/utstillings ansvarlig. 
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. o Oppretter kontakt med prøvelederne 

 AR. 

o 126 HD avlest, kun 30 har fått HQ tall. 

o Økende mengde henvendelser til AR angående parringer. 

 

Gjennomgang av oppgavelista tas i neste møte. 

 

Nye saker: 

04/21 Forespørsel fra AR angående tiltak for å få avlest flere HQ statuser. 

Det har blitt annonsert i FH, Facebook og hjemmesiden. 

Hver enkelt tenker igjennom hva vi kan gjøre for å få opp andelen som får avlest HQ. 

Vedtak: 

Vi gjentar annonseringen i FH / FB / Nettsidene en gang til. 

 

05/21 Arbeidsdokument fra helsegruppa, videre behandling av dette. 

Diskusjon i styret om hvordan vi tar dette videre. Vi må også se på dresserbarhet og jaktlige 

egenskaper. Hvordan involvere hele organisasjonen i en prosess frem mot neste årsmøte. 

 

06/21 Nye medlemmer til AR. 

Vedtak: 

Halvor Aasen går inn i AR. 

 

07/21 Eventuelt. 

Vi kjøper inn Roll-up til de DKene som ønsker dette. 

 

Neste møte: 13.4 kl 20.00 

 

 


