
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 11.01.2023 

Styremedlemmer: Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Jostein 
Østvang, Daniel Glomb, Mali Nordvang Rundfloen, Linn Iren Humlekjær 

Varamedlemmer: Yngve Solberg, May Torill Horten 

Til stede: Arnfinn Frengstad, Per Kristian Evensen, Tore Knudsen, Yngve Solberg, May Torill Horten, Anne 
Mette Grue, Jostein Østvang 

Teams: Linn Iren Humlekjær 

Frafall: Daniel Glomb, Mali N. Rundfloen 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 

 Info for treningsterrenget i Vingelen må oppdateres. 
o Per Kristian og Arnfinn ordner ny plakat. 
o Linn ordner kart i postkassa. 

1.2 Årsmøte  
Årsmøte er berammet til fredag den 10. februar kl. 19.00 på Eltron. 

Tidspunkt for årsmøte ble gjort kjent for medlemmene på FB og hjemmesida den 13. desember. 

Forslag fra medlemmer må være styret i hende senest 4 uker før møtedato. 

Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest 4 uker før møtedato. 

Sakspapirer som skal offentliggjøres minst to uker før årsmøte blir publisert på klubbens hjemmeside og 
FB. 

Etter årsmøte inviteres alle fremmøtte til felles bespisning. 

1.3 Status ny nettside 
Litt småplukk igjen før den er klar og kan legges ut for medlemmene. 

Det er opprettet egne epostadresser til de respektive utvalgene i klubben. 

Styremedlemmene har frist ut uka for å gi tilbakemelding til Linn om noe skal endres. 

Satser på å få tatt i bruk ny hjemmeside i uke 3. 



 
1.4 Årets Hund  
Årets Hund ble Sølnklettens Adam e/f Gunhild Vårtun / Arve Løkken.                                                               
Klubben gratulerer, og vinneren blir kontaktet for en høytidelig premieoverrekkelse på årsmøte. 

1.5 FKF / NKK 
1.5.1 Lavlandssaken 

o Klubben har mottatt forslag fra FKF på hva den enkelte klubb kan bidra med. 
o Styret bestemte at det nye styret ser på dette rett etter årsmøte. 

1.5.2 Revisjon jaktprøvereglement 
o Ble tatt en gjennomgang av utsendte forslag til justering av reglementet. 
o Etter dialog med dommerutvalget har klubben sendt sitt forslag til DU i FKF. 

1.6 Klær fra Full Mundur 
Det meste av klær ligger nå på lager i Sverige og klubben har gode priser på disse klærne.                        
Styret vurderer å bestille vest, jakke og bukse i ulike størrelser for å kunne selge til medlemmer og på 
jaktprøver/arrangementer. Blir annonsert på hjemmesida og FB. 

1.7 Treningsterrengene  
1.7.1 Vingelen 
Inngått avtale gjelder ut 2023. Åpent for trening fra 1. januar til 15. april..       

Blir stengt i perioden fra 29. mars til 10. april pga. Minneløpet og påska.                                                                
Det presiseres at tilbudet kun gjelder for medlemmer. 

ØFHK har blitt spurt om å "låne ut" terrenget til klubb sørafra. Vi har ingen avtale med Sameiet om at vi 
kan fremleie terrenget. Den aktuelle helga har vi også eget arrangement hvor vi skal benytte terrenget 
Grårabben-Knausvola-Kletten. Aktuell klubb kan kontakte Sameiet for eventuelt å kunne benytte 
området Nonsvola/Gråvola. 

Arnfinn tar kontakt og informerer aktuell klubb. 

1.8 Nytt styremøte 
Neste styremøte blir i månedsskiftet januar/februar for siste forberedelser før årsmøte. Forslag 
kommer.  

1.9 Eventuelt  
o Medlem Thor Arne Hultman fra Tolga er gått bort. Begravelse på onsdag 18. januar.                     

Klubben v/Marianne legger ned blomster og formidler en siste hilsen fra ØFHK 
 

o Det blir annonsert en egen treningshelg i Vingelen hvor Jostein er instruktør. Mere info kommer. 

Tynset, 12.01.2023 

Referent: Arnfinn 


