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MØTETYPE Styremøte, videokonferanse via Teams 

MØTELEDER Arvid Holme 

PROTOKOLLFØRER Marit Bjercke 

DELTAKERE 

Arvid Holme, Thomas Tollefsen, Pål Holden, Henriette Hanssen, Fredrik Weberg-Larsen, Wenche 
Porsanger 
Ikke til stede: Marit Røberg 
 

 

Leder i klubben, Arvid Holme, startet møte med å ønske velkommen til det nye styret og takket alle for at de ønsker å gjøre en jobb 
for klubben. Deretter ble det en kort presentasjonsrunde der alle fikk anledning til å si noen ord om seg selv. 
 

KORT OPPSUMMERING 

FRA GF 

Klubben har avholdt sin første digitale generalforsamling den 2. mars og styret gikk kort gjennom 
selve gjennomføringen. Det var en forventning i forkant om at deltagerantallet skulle vært noe 
høyere enn de 42/43 som deltok på årets GF. Nå hadde jo alle muligheten til å melde seg på å delta 
i diskusjonene. 
 
Konklusjonen er at digital GF fungerte tilfredsstillende. 
 

INNKOMMEN POST 

Epost fra Truls Holten Næsje vedr. dispensasjon fra båndtvangen på GC.  
 
Klubben har fått disp fra båndtvangen første halvdel av april, samt helgen 13.-15. august. Om det 
vil være mulig å leie ut anlegget nå i påsken, samt helgen etter vil avhenge av Covid -19 
restriksjoner. I skrivende stund blir store deler av landet stengt ned igjen som følge av nye 
smitteutbrudd. Thomas følger opp mot Truls/GC-komiteen og gjeldende smittevernregler.  
 
Dato for Topptreff sør blir da 13.-15. august. Styret må jobbe med å finne ansvarlige for dette 
arrangementet. 

 
     
 
 

06/2021  Arbeidsplan Fuglehunden VEDLEGG 

DISKUSJON 

Pål gikk gjennom handlingsplanen for FH og forklarte hvordan styret jobber opp mot fristene vi har til levering 
av artikler ol. til FH. Leder til de forskjellige utgavene går på rundgang blant styrets medlemmer 
 

KONKLUSJON Arvid skriver leder til FH nr 3 og Fredrik til FH nr 4 

GJØREMÅL   

Styret 
Setter seg inn i arbeidsplanen og merker seg spesielt når hver enkelt skal skrive sin 
leder og ikke minst hvilke tidsfrister som gjelder. 

 

 
 
 
 

07/2021  Fordeling av oppgaver i styret (Styreinstruksen)  

DISKUSJON Styreinstruksen ble revidert og gått gjennom og oppgaver ble fordelt mellom styrets medlemmer. 

KONKLUSJON  

GJØREMÅL   

Arvid Oppdaterer styreinstruksen og sender denne til styret  

 
 
 
 



08/2021  Status sponsorer  

DISKUSJON 
Leder orienterte kort om hvilke sponsorer vi har i dag.  
 

KONKLUSJON 

Det bør fokuseres på å få flere sponsorer/samarbeidspartnere til klubben. Enten i form av penger (som er 
spesielt vanskelig i disse Covid-19 tider), men gaver som kan brukes som dommergaver og utloddingsgaver er 
svært velkomment.  
 
Når klubben har arrangementer, er det spesielt viktig å promotere de sponsorene vi har i dag. Beach-flagg, 
bannere ol med sponsorlogo på må henges opp og ikke minst ved bildetaging av premievinnere må dette 
komme frem på en god måte. Bilder legges på nett og Facebook er kanskje den arenaen hvor f lest bilder blir 
publisert.  
 

GJØREMÅL   

Arvid, Henriette og 
Fredrik 

Tar tak i dette og vil jobbe mer målrettet fremover med å skaffe flere sponsorer   

 
 

 EVENTUELT 
 

NY HJEMMESIDE 

Marit gav en kort status. Vi nærmer oss lansering, men det gjenstår litt mer rydding og 
justeringer før vi går over. Målet må være lansering før påske. 
 

JAKTPRØVER I VINTER 

Styret diskuterte kort hva vi gjør med klubbens to vinterprøver; Storlidalen palmehelgen og 
Grotli i slutten av april.   
 
Runden rundt bordet var entydig: Så lenge det ikke er et forbud om å arrangere prøver, vil 
vi gjøre det vi kan for å gjennomføre våre jaktprøver. Selvfølgelig i hht gjeldende føringer fra 
FKF/NKK og smittevernhensyn. 
 

 
Slutt kl 21:40 


