
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/21  
  
Dato: Torsdag 18.mars 2021 kl 18.30-20.30  
Møtet avholdes over Teams. Pålogging i møteinnkallelsen.  
  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne   
Meldt forfall:  Arne 
 
Referent: Arnfinn 
  
Saksliste:  
17/21 Konstituering av styret  
18/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte  
19/21 Regnskap og medlemstall  
20/21 HedOpp’s årshjul 2020 og møteplan for 2021-2022  
21/21 Jaktprøver vinteren 2021 – fortsatt usikkerhet  
22/21 Fremdrift ny leverandør av premier 

  
  
Saksliste:  
  
17/21 Konstituering av styret   
 
  Kasserer  
 Sekretær 

Materialforvalter  
Medlemsservice 
HedOpp Cup 
SU Lavland   
Mailsystemet  

Sosiale medier, facebook, hjemmeside og instagram 

Rutiner ved avholdelse av styremøter  
 

Ihht klubbens lover så skal det nye styret konstituere seg selv og eventuelt velge kasserer og 
sekretær. Fordele alle oppgaver som ligger i styret 

Egen sekretær?  
 Det blir vurdert på et senere tidspunkt, ses på i sammenheng med ny nettside. 
  
Medlemsservice er en viktig oppgave som vi må følge opp, slik at alle nye medlemmer får svar 
umiddelbart når de ønsker å melde seg inn.  
Denne oppgaven har ligget hos Hege, så her må vi ha inn erstatter.   

- Ingunn tar over oppgavene ved medlemsservice  
 
HedOpp Cup har vært administrert av Hege i mange år, og hun ønsker nå at andre tar den oppgaven 
fremover. 

- Dag Arne tar ansvar for oppdatering og publisering av Hed/Opp Cup 
 
Roar har sittet i SU Lavland, det er naturlig at HedOpp stiller med en ny person her. 

- Forslag at Kai foreslås som erstatter for Roar i SU lavland siden Kai er leder for lavland. 
  
Vår nettredaktør Helene har sagt at hun ønsker å gi seg, men hun hjelper oss fortsatt 

Hvem skal vi få til å ta over ansvaret for nettsidene?  



- Dagens nettside er både vanskelig og tungvint å bruke, dette har vært kjent lenge og det 
mangler personer som kan nettsiden godt nok. Det har vært ønskelig med ny nettside 
lenge, og styret innhenter priser på ny nettside eventuelt ombygging/forenkling av dagen 
nettside. 

 
 

Vi får også mange henvendelser på facebook. Det er viktig at den som åpner aktuell melding også 
svarer vedkommende. Alle i styret skal ha tilgang til å legge ut og svare på henvendelser på facebook. 
 

- Det må ryddes i antall administratorer på facebook siden, og nye styre 
medlemmer legges til som administratorer. Arnfinn utfører dette. 

 
 
Vi er på Instagram, men det legges ut lite der utover det som tagges. Denne siden bør bli mere synlig 
og oppdatert. 

- Ingunn er administrator for Instagram siden, og ser på muligheter for forbedring av 
denne. 

  
Klubben har 3 mailkontoer.  
leder@fuglehundklubb.no  som benyttes av leder samt arkivfunksjon for leder dokumenter. 
styret@fuglehundklubb.no mailkonto som alle i styret skal ha tilgang til, og besvares av alle, samt 
arkivfunksjon. 
kasserer@fuglehundklubb.no benyttes av kasserer, alle fakturaer sendes til denne.  
 

-  Arnfinn gikk gjennom de ulike mailkontoene, samt arkivfunksjonene og bruk av disse. 
Passord og brukernavn sendes alle i styret. 

  
Noen prinsipper som ønskes fastsatt når det gjelder avholdelse og gjennomføring av styremøter, se 
forslag under.  
  

Rutiner for styremøter i HedOpp FHK  
● Møteplan for hele året fastsettes på første styremøte etter årsmøtet.  
● Alle styremedlemmene kan sende inn saker til leder innen 7 dager før styremøtet 
skal holdes.  
● Leder setter opp saksliste ihht innkomne forslag.   
● Leder sender ut innkallelsen til møtet senest en uke før styremøtet skal være. 
Nødvendige sakspapirer legges ved. Ved kontroversielle saker, så lages det en innstilling 
til vedtak som følger med saken.  
● Referat skrives på rundgang av styremedlemmene eller av sekretær. Referatet 
sendes ut til alle styremedlemmene og vara innen en uke. Så har styremedlemmene en 
uke på seg til å komme med kommentarer, eventuelt endringer til referatet. Eventuelle 
endringer godkjennes av resten av styret på mail.  
● Møtereferatet godkjennes på det neste styremøtet.  

I saker som må hastebehandles så kan styret ta telefonmøte, teams-møte eller 
behandle saken på mail. Saken føres da opp på sakslisten for det kommende møtet.  

● Referatene publiseres på klubbens hjemmeside.  
● Kasserer skal på hvert styremøte legge frem økonomisk oversikt over de ulike konti.  

De ulike prøvelederne skal bruke klubbens Vipps på sine arrangement. Kasserer legger til 
rette for dette.  

● Antall medlemmer skal være kjent på hvert styremøte.  
 

-  Enighet om rutiner for styremøter. 
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18/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte  
Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt.  
  
19/21 Regnskap og medlemstall  
Arnfinn redegjør for regnskap hittil i år og medlemstall. 
 

- Regnskapet er i rute, inntekter er stort sett medlemskontingent, og med få utgifter viser 
regnskapet godt overskudd pr. nå. 

- Det er 642 betalte medlemmer og 39 ubetalte pt. 
 

  
20/21 HedOpps årshjul 2021 og møteplan for 2021-2022  
Årshjulet er et godt verktøy for styret. Vi tar en gjennomgang og oppdaterer vedlagte versjon.  
Foreslår at vi legger en møteplan for resten året.  
Hvor mange og hvor ofte trenger vi møter?  
 
 Styremøter for 2021 og 2022 frem til årsmøte er satt:  
 21.04, 19.05, 16.06, 18.08, 29.09, 27.10, 24.11, 19.01, 09.02 (årsmøte) 
 Årshjul oppdateres fortløpende gjennom året. 
  
21/21 Jaktprøver vinteren 2021 – avlysninger og tilbakebetalinger   
Koronapandemien som for alvor satte Norge på pause den 12.mars 2020 bringer fortsatt usikkerhet 
på hva som kan arrangeres og hva som kan bli avlyst.  
 

- Det er veldig mange «røde» Kommuner nå, og verken dommere eller deltaker i røde 
Kommuner kan reise til andre Kommuner på jaktprøve.  For deltaker som har meldt seg 
på HED/OPP prøver, og ikke kan stille pga covid restriksjoner vil få dekket startavgift med 
100% av Hed/Opp. Dette gjelder ut vintersesongen. 

  
  
22/21 
Status på ny leverandør av premier, korrektur eget design, bestilling. 

- Leverandør tegner nyttutkast til utforming. Vil bli tidligst ferdig til høst/lavlandsprøver 
  

 

23/21 Eventuelt  
 
 
Klubbprøve lavland 2021. 
- dato satt til 31/10, arrangeres av styret. 
 
RSM 20222. 

Det må ses på ny dato, den må avvikles før 15.april i 2022 da det ikke vil bli dispensasjon for 
båndtvang etter denne dato. Det må opprettes dialog med andre klubber som benytter de 
samme terrengene. Lars Perry holder tak i dette. 

  
Personell jaktprøver 

Det er stort sett de samme personene som er med som arrangører av jaktprøver, og som er 
har vært trofaste og utført en fantastisk innsats gjennom mange år. Det må rekrutteres flere  
nye personer til å være med for å unngå for mange oppgaver og belastning på få personer. 
 



 
 

Artikkel i Fuglehunden 
Vi har mottatt forespørsel fra bladet Fuglehunden om vi kan presentere klubben i bladet, og 
alle i styret må bidra med tekst og tanker til artikkelen.  

 
 

Bil til jaktprøvene 
Klubbens tilhenger som benyttes til å frakte utstyr til jaktprøver oppleves som unødig stor, da 
vi nå pakker kun det vi trenger til hver prøve. Det er også mange som ikke har førerkort for så 
stor tilhenger. 
Det ses på mulighet til å få låne varebil til hver jaktprøve som kan benyttes til og fra prøvene 
samt under prøve helgen. Kai og Arnfinn sjekker med mulige samarbeidspartnere. 

  


