
26.9.2019 

REFERAT FRA STYREMØTE 

Sted: Kontor Design Heggelia 

Tilstede: Christian, Solfrid, Aleksander, Ørjan, Brita, Erik, Ingeborg 

 

16/19 Referat sist styremøte v/sekretær 

- Ingen kommentarer på forrige referat 

17/19 Innkommen post Sekretær/Leder 

- Mail som kommer inn blir videresendt til styret. 

18/19 Økonomi v/kasserer 

- Likviditet(saldo bank) 

Positive tall og god økonomi. 

 

- Regnskap Aversjon 

Aversjonsdressur har gitt overskudd til klubben. 

 

- Regnskap Utstilling 

Godt overskudd på utstillingen. Stor deltagelse på utstillinga. 

 

- Regnskap Senjaprøven 

Godt overskudd på prøven. 

 

- Føring av regnskap i fremtiden. Arbeidet med føring av regnskap er tidkrevende og krever 

kompetanse. Forslag om å sette bort regnskapsføring til regnskapsbyrå. Christian tar kontakt 

med regnskapsbyrå for å finne en god løsning. 

19/19 Jaktprøveutvalg v/leder Jaktprøveutvalg 

- Rapport Senjaprøven. Frode Henriksen var prøveleder. UK/AK/VK – prøven gikk lørdag og 

søndag siste helg i august. Noe nedgang i antall deltagere. Klubben stilte med egne 

dommere.  

- Søknad jaktprøver 2020. Erik er i gang med arbeidet - frist for å søke er ultimo oktober. 

- Forespørsel fra Tromsø Hundeklubb FK om å bytte helg for høstprøvene 2020.  

- Rekruttere prøveledere til vinterprøvene 2020. Prøveledere på plass til begge vinterprøvene 

våre. 

20/19 Utstillingsutvalg v/leder utstillingsutvalg 

- Rapport utstilling på Setermoen. Ble avholdt på villmarksmessa – veldig god påmelding og 

deltagelse. Utstillingen ble vellykket. Vi samarbeidet med pointerklubben om å dele på 

dommer. Han dømte for MTFK lørdag og pointerklubben søndag (pointertreff i Målselv) 

- Status utstilling 2020. Dommer er klar – Wenche Porsanger. 

- Søknad utstilling 2021. Solfrid jobber med saken. 

21/19 Aktivitetsutvalg Leder Aktivitetsutvalg 



- Rapport aversjon 2019. Ca 70 hunder med førstegangs strømming og restrømming.  

- Sosial aktivitet for både å verve nye medlemmer samt inkludere flere. Vi fikk ikke til noe i 

sommer. Vi legger ut på facebook og ber medlemmene komme med forslag til hva vi kan 

gjøre så vil styret se på hva som lar seg gjennomføre. 

- Klubbmesterskap 2019 søndag 20. oktober 2019. Klubbmesterskap for 2020 foreløpig dato 

blir søndag 9. februar. Fastsettes på neste styremøte. 

- Dressurtrening 2019/2020. Alexander jobber med å få til et opplegg, samt instruktører. 

- Klubbsamling Arnøya 14.-16. februar 2020. Det kommer informasjon. 

22/19 Leder 

- Status nye dommerkandidater. Christian informerte. 

23/19 Eventuelt(innkomne saker) 

- Rypetellinger ble diskutert. 

 

Brita Martinsen 

referent 


