
 
 

 
 
Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte 5/22  
  
Tid: Tirsdag 24. mai. Kl. 18.00-20.00  

Sted: Teams. 
  
Frammøtte: Arnfinn, Cato, Arne, Kai, Ingunn og Dag Arne. 
Forfall: Lars Perry (dressurkurs).  
  
Saksliste:  
32/22 Regnskap  
33/22 Medlemstall og Medlemsservice 
34/22 Oppfølgingssaker    
35/22 Oppdatering fra Fuglehund tinget 
36/22 Apportprøve med trening dagen før. 
37/22 Eventuelt 

  
Protokoll:  
  
32/22 Regnskap  
Arnfinn gikk igjennom resultater fra vinterens arrangementer. 
En del utgifter fra blant annet RSM er ennå ikke bokført, men regnskapet så langt ser uansett bra ut.  
Det er opprettet en ny Vippskonto som gir bedre oversikt over innkomne beløp. 
Vedrørende terrengleie Engerdal, her må vi følge med på eventuell økning. 
Vedrørende terrengleie Dovrefjell. Denne er dyr og vi ber FKF om å følge opp dette. 
 
33/22 Medlemstall og medlemsservice 
Det har vært for lang responstid på en del innmeldinger den siste tiden.  
Ingunn innskjerper rutinene på dette området. 
Fortsatt økning i medlemstallet og 834 medlemmer per i dag.  

 
34/22 Oppfølgingsaker 
Apportkurs:  10 plasser ble booket i løpet av bare en knapp time, meget bra. 
Dressurkurs:  For første gang kjører vi fire dressurkurs samtidig i forskjellige deler av regionen. Alle 

kursene er bort imot fulltegnet. 
Sau/ hund: Det var ca. 40 frammøtte første kveld. 
Nordhue: Noen ildsjeler holder tak, men totalt sett skuffende få som stiller til dugnad. Vi har 

påbegynt med å bytte ut til et bedre og mer vedlikeholdsfritt gjerde. Men dette må 
tas gradvis. Derfor er det fortsatt nødvendig med midlertidige løsninger for å få 
gjerdet klart for sesongen. 

Nytt treningsterreng:  



Referert fra dialog med Statskog. Dag Arne tar en befaring til Fåberg før neste 
styremøte. 

 Hundeparken ved Hamar er fortsatt ikke klar.  
 
Sponsorer og medlemsfordeler: 
 Cato og Kai følger opp dette. Hva kan vi tilby sponsorene? 
 Det er også viktig å synliggjøre fordelene vi kan tilby. 
Sosiale samlinger: 
 Det jobbes i første rekke mot neste sommer, men kan være aktuelt også i år. 
 Bør avholdes før fellesferien. 
 Kai undersøker muligheten for å være på Skurven. 
 
35/22 Oppdatering fra Fuglehund tinget 
Arne var klubbens representant her. 
Han refererte fra dommerkonferansen, temakveld lavland og tinget som ble avholdt lørdag. 
 
36/22 Apportprøve og trening dagen før  
Arne følger opp dommerhenvendelser og andre formaliteter. 
Vedrørende eventuelt kurs dagen før prøven så avventer vi dette  i denne omgang da det vil slite på 
de samme personene. 
Diskutert premiering; vi går for HedOpp-kopp i premie. 
  
37/22  Eventuelt  
Kurs i DogWeb Arra: 
  Det er behov for at flere behersker dette.   

Ingunn forespør Anne Grete om hun kan ta ansvar for dette. 
Bør avholdes i vinterhalvåret. 

 
Neste styremøte er planlagt 14. juni i Elverum. Dette blir et fysisk møte/ sommeravslutning for styret. 
 
  
 


