
Styremøte via Teams 08.03.22 
 
Til stede: Stian Henriksen, Solfrid Ramberg, Hanne Ramberg, Karijanne Aarberg, Kjartan Lindbøl, 
Øyvind Wilhelmsen og Ingeborg Nygård 
 
Styremøte med info til di nye i styret. 
 

• Jaktprøve Altevatnet i boks og Prøveleder har kontroll på prøven. 

• Senjaprøven er vel gjennomført med litt i overskudd. Ingeborg fikser med mer forpremier til 
altevatnprøven. Snakket litt på og få til en 2-årsavtale på fòr, appetittavtale 

 

• Reinstrømming skal Ingeborg sjekke opp om man kan få til noe der. 
 

• Enighet om at Solfrid Ramberg og Christian Sletbakk står som web ansvarlig med og legge ut 
info på nett. 

 
Utstilling år 2022  

Utstillingen holdes på villmarksmessa på Setermoen. Solfrid skal få bestilt rosetter til 
utstilling, ellers er alt i boks. Søknaden for utstilling 2023 er søkt på 

 
Aktivitetsutvalg:   

Øyvind Wilhelmsen. Aversjons dressur på sau til sommeren/høsten og han skal tenke ut nye 
ting til aktiviteter. 

 
Klubbsamling 2023: Vannøya eller Arnøya. Økonomiansvarlig Hanne Ramberg med hjelp av 
Reidun Eriksen ser ut til å funke bra sammen. Betaling med vips funker bra til div salg, men 
utskriftsvennlig er det ikke. 

 
Andre ting: Instruktør fase 1 og Aversjons dressur 

Alle fuglehund-dommere har fase 1, dem kan gå rett på fase 2. 
Skulle gjerne hatt noen flere i klubben som kunne utdanne seg til aversjons-dressur 
Øyvind sjekker opp om noen kunne tenke seg dette. 

 
Rekruttering av personer som kan ta tak i ting som bla komité på jaktprøver, 
aversjonsdressur osv. 

 
Aktiviteter i klubben: 

Generere nye ansikter inn i klubben, alltid stor belastning på dem som alltid stiller opp på 
prøver og div hvert år. 
Må få til og inkludere flere inn i klubben. 
Etterhvert skal nye inn i styret, og da er det greit om flere er interessert.  
Få publisert på Facebooks siden om noen kunne tenke seg og være prøveleder og i komité. 

 
Jeger blot i mai skulle dem på Senja arrangere for 2022, men utgår pga mye konfirmasjoner i 
den tiden. 

 
Møtet Hevet kl 21.30          Karijanne Aarberg, Referent 
 

 
 


