
 

 
 
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 1/22  
  
Dato: Torsdag 27 januar. kl 18.30-20.30  
Sted: Teams 

  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne  
 
Meldt Forfall: Ingunn  
  
Saksliste:  
01/22 Regnskap  
02/22 Medlemstall og Medlemsservice 
03/22 Fase 1 instruktørkurs    
04/22 Status utvalg i klubben og arbeidsfordeling 
05/22 Aktiviteter og prøver i vinter. 
06/22 Treningsterrenget Båren 2022 
07/22 Fuglehund tinget 2022 
08/22 årsmøte 

09/22 Eventuelt 

  
Saksliste:  
  
02/22 Regnskap  
   
  Regnskap for 2021 er ferdig og viser et lite underskudd, dette var kalkulert og  
  klubbens økonomi er fortsatt meget god med solid egenkapital  
 
02/22 Medlemstall og medlemsservice 
 
  Året medlemskontingent er ikke forfalt, Klubben hadde 826 medlemmer pr.  
  31.12.2021, en  økning på over 100 medlemmer i 2021    

 
03/22 Fase 1 Instruktører  
 
  Det vil bli fase 1 kurs 11. – 13 februar, og det er 5 kandidater som får muligheten 
  denne gangen, alle 5 er meget godt kvalifisert. Kurset holdes på Honne Kurs og  
  konferansesenter på Biri, og Arne Hovde er fase 3 instruktør. 
  
04/22 Vi må fortsette arbeidet med å styrke de ulike utvalg i klubben. Det er ubesatte poster som 
 må erstattes. Det må også opprettes en tydeligere arbeids/ansvarsfordeling. 
 
  Det ble utarbeidet et nytt organisasjonskart for utvalg og frivillige i ulike funksjoner i 
  klubben, det er pr. i dag flere roller/oppgaver som ikke er besatt. Alle i styret har 



  ansvar for arbeidet med å fylle rollene, enten med å ta flere verv selv, eller skaffe 
  personer til ubesatte verv.    
   
  
05/22  Status Vinterutstillingen og vinterens jaktprøver 
 
  Vinter utstilling ble flyttet til 13. mars pga av fortsatt usikkerhet rundt covid,  
  planlegging til utstilling er godt i rute. 
  Covid situasjonen ser også mye bedre ut utover våren med større åpning av  
  samfunnet. Derfor blir vinterens jaktprøver med all sannsynlig gjennomført.  
  Planlegging av alle 3 vinterprøver er godt i gang og i rute. 
 
06/22  Morten Sørensen har sagt seg villig til å ta ansvar for treningsterrenget Båren også i 2022. 
Treningsavgiften i Båren er billig og stått uforandret i mange år. Klubben har fått økt pris på leie av 
terrenget med 56% fra 2020. Hva skal dagskort og årskort for trening koste i 2022? 
 
  Med bakgrunn at terrengleie til fjellstyret har økt mye og prisen for treningskort 
  har vært uforandret i svært mange år, har styret beslutte følgende priser for  
  treningskort i båren 2022. 
  Dagskort pr. hund økes fra 30,- til kr. 50,- 
  Sesongkort for inntil 2 hunder økes fra 250,- til 350,-  
  
07/22   Fuglehund tinget 2022. 1. mars er fristen for å sende forslag på kandidater til styret i FKF,       
 samt forslag til saker for behandling på fuglehund tinget 2022. 
   
  Klubben har ingen saker som ønskes behandles på Fuglehund tinget i 2022.  
  
08/22   Årsmøte. Er flyttet fra opprinnelig dato pga covid. Fastsette ny dato, fordele 
 arbeidsoppgaver, roller og skrive årsberetning. 
 
  Dato for årsmøte bli torsdag 10. mars på Vertshuset E6 på Biri. Dokumentene  
  legges i onedrive hvor alle har tilgang og alle i styret bidrar på årsberetningen.  
  Dato og sted annonseres på facebook og hjemmeside 27.01.22 ( 6 uker før) 
 

 
09/22 Eventuelt, Hundepark for lufting, dressurtrening og sosialisering  
  
  Det er i ferd med å etableres Hundepark i Hamar området. Det blir trolig 3  
  forskjellige parker på størrelse fra 5 da til 30 da.  Klubben har fått tilbud om leie 
  hundepark til fastsatte tider, som da vil kunne tilbys til kun medlemmer av HedOpp 
  med sine fuglehunder.   
  Arnfinn tar videre dialog med eier/utvikler av parken for å se på muligheten for en 
  avtale. 
 
 Treningsterreng  
 
  Det er opprettet dialog med Statskog for å se på mulighetene for å finne aktuelle 
  treningsterreng. Fortrinnsvis terreng som kan gjerdes inn og derfor få dispensasjon 
  fra båndtvang. 
  Dag Arne holder tak i dialogen med Statskog.  
 
  



 
 
Tilhenger forsikring. 
 
 Det endres til en rimeligere forsikring uten godsforsikring på klubbens tilhenger, da det  ikke 
 lenger oppbevares verdier i tilhengeren. 
 Arnfinn ordrer ny forsikring. 
 
 
Neste styremøte torsdag 17. februar kl. 18.30 på Teams 
 
 
 
Referent; Arnfinn 


