
 

Referat fra Styremøte ØFHK 
 

Sted: Eltron 

Dato: 31.10.2022 

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, Tore Knudsen, Yngve Solberg, Per Kr. Evensen, Anne Mette Grue 

Teams: Mali N. Rundfloen, May Torill Horten, Linn Iren Humlekjær 

Frafall: Daniel Glomb, Jostein Østvang 

1 Sakslista 
1.1 Referat fra forrige møte 
Referatet ble godkjent. 

1.2 Status ny nettside 
Mottatt utkast til mal og nye nettsider. Ser veldig bra ut. Kom frem til noen få endringer som Linn tar 
videre med Knut. 

Linn orienterer resten av styret når Knut har fått sett på de ønsker vi har.  

1.3 Status klubbmesterskapet 
Ble arrangert den 29. oktober. Fikk benytte et gromterreng i Vingelen, Søndre Gjersjøhøa. 

Var påmeldt 19 hunder, mens 15 møtte. Marianne og Anne Mette var henholdsvis dommer og 
settedommer. Jostein hadde med seg hagla og var klar for felling om det ble mulighet.. 

Det ble en litt kald og våt dag med lette ryper, og dermed vanskelig å få noen situasjoner for hundene. 

Alt i alt en fin dag i flott terreng. Positivt at så mange deltok, og at det var både erfarne og nye ekvipasjer 
som deltakere. 

Takk til Marianne, Anne Mette og Jostein for vel gjennomført.. 

Dessverre ble det ikke kåret noen klubbmester. Vi satser igjen neste år, da litt tidligere på høsten.. 

1.4 ØFHK Cup 
Vinner ble Kai Kultom. Han er kontaktet og mottar et gavekort på kr. 8 000,- fra Sport1.                 
Gavekortet er sponset av BEU, Bolig & Eiendomsutvikling v/ Paal Gundersen. Klubben takker..   



 
1.5  Årets Hund  
Linn tar imot eposter fra dem som melder inn resultater. 

Frist 30. november. Linn purrer opp fristen når det nærmer seg. 

1.6 FKF  
1.6.1 Lavlandssaken 

o Arnfinn kontakter FKF for å høre hvordan det videre arbeidet er tenkt. 

1.6.2 Revisjon jaktprøvereglement 
o Alle i styret leser gjennom utsendt forslag til endringer.  
o Tas opp på neste styremøte den 23. november. 
o Aktuelt å ta et møte med lokalt dommerutvalg for å diskutere forslaget. 
o Frist for innspill er den 1. januar 2023. 

1.6.3 Medlemsklubber og betaling av mva. 
o Skattemyndighetene vil pålegge frivillige organisasjoner med en viss omsetning å levere 

momsregnskap. Tore ser på saken. 
o Vi sender inn formular utferdiget av FKF for å muligens slippe. 

1.7 Julemøte 
Avtalt med Jørn og Eldri om å foredra. Blir lørdag den 26. november kl. 18.00.  

Plassering er ikke helt avklart ennå. Blir foredrag med påfølgende julemat. 

1.8 Preller´n 
Arnfinn har sendt ut arbeidsoppgaver til styret for at alle bidrar til sponsorkroner og stoff til Preller´n. 
Alle må følge opp dette for å bidra. 

Dere som har hatt ansvar for arrangementer lager egne innlegg om disse. Frist uke 46. 

1.9 Treningsterrengene  
1.9.1 Vingelen 
Inngått avtale gjelder ut 2023. Åpner for trening fra 1. januar til 15. april..   

Vi må presisere at tilbudet kun gjelder for medlemmer.. 

 

 

 

 

 



 
1.10 Nytt styremøte 
Neste styremøte bestemt til 23. november kl. 18.00 på Eltron. 

Saksliste kommer. 

NB… Husk stoff til Preller´n. 

1.11 Eventuelt  
o Forslag om å forsøke å få til flere samlinger i fjellet med fokus på jaktprøver og hvordan det 

foregår. Spesielt tiltenkt nye og ferske medlemmer. 
o Klubbklær. 

o Yngve sjekker hvordan ståa er på klær fra Full Mundur. 
o Det meste ligger sannsynligvis på lager i Sverige, og har da forholdsvis kort leveringstid. 
o Vi følger også opp avtalen vi har med Sport1. 
o Tas opp på neste møte.  

 

 
 

Tynset, 01.11.2022 

Referent: Arnfinn 


