
 

 

REFERAT 11. MAI 2016 
 

Tilstede: Knut, Veronica, Øyvind, Per Erling, Morten, Brita 

Forfall: Mona 

12. Økonomi – Knut orienterte om status. 

- Bra overskudd etter Altevatnprøven. 

- Det er foretatt innkjøp av 2 stk pc til sekretær og webmaster. 

- Oppgjør fra Flakstad Laks har kommet inn. 

- Momskompensasjompensasjon har kommet inn 

- Oppgjør for FKF – dommerutdanning, NKK medlemskontigent og grasrotandel fra 
Norsk Tipping har kommet inn. 

 

13. Altevatn prøven  

Oppsummering. Knut refererte.  

Positive tilbakemelding fra deltakerne. Godt økonomisk resultat. 

Klage som kom inn etter prøven er sendt videre til rette instanser. 

 

14. Høstprøve 2016 

Prøveleder – ikke klart enda. Noen er forespurt. 

Det jobbes med lokaler for prøven. Knut og Øyvind undersøker dette og det jobbes 

videre med prøveleder. 

 

15. Utstilling Villmarksmessa. 

Det skal gjennomføres utstillingstrening i månedskiftet mai-juni. Instruktør fra Senja 

Hundeklubb. Dommer er klar. Utstillingsnummeret blir «inngangsbillett» for en person 

pr nummer. Det kommer annonse i Villmarksavisa. Påmeldingsfristen er 27. mai. 

Veronica gjør forarbeidet og Trude er ansvarlig under utstillinga. 



 

16. Aversjonsdressur. Øyvind orienterte – jobber med å få på plass instruktører. Det 

ligger informasjon på hjemmesiden om når det skal gjennomføres. 

 

17. Rypetelling. Rune Hoholm tar det overordna ansvaret i forhold til Statsskog. 

 

18. Fuglehundtinget 11. juni 2016 i Drammen.  

MTFK kan stille med 2 representanter. Knut og Øyvind reiser. 

 

19. Villmarkssenteret Altevatn  

Idemyldring om bruk av dette fremover. Per Erling tar kontakt med Widar Walle for å 

få en dialog om fremtidsutsiktene. 

20. Dropbox 

Det er opprettet dropbox som lagringssted for styret hvor dokumenter, møtereferater, 

møteinnkallinger osv kan legges – det blir da tilgjengelig for alle. 

 

21. Eventuelt 

Altevatn prøven – Det er stor påmelding til denne prøven og den blir større og større. 

Det ble diskutert fordeler og ulemper med å utvide prøven til en 3-dagers prøve. Vi 

lar dette ligge foreløpig. 

SU-møte i Tromsø mandag 30. mai. Knut og Per Erling blir med på møtet. Øyvind i 

reserve. 

Materialforvaltning. Det fungerer bra med lagring av utstyr i hengeren. Arnfinn Steiro 

fungerer som materialforvalter.  

Klubben har også noe utstyr til utleie. Det ligger informasjon om dette på 

hjemmesiden. 

Altevannsprøven – se på muligheten for å ha en søppelcontainer på Innset som blir 

hentet av avfallsselskap etter prøven. 

Neste styremøte 2. juni kl 1900. 

 

Brita Martinsen 

referent 


