
 
 
Referat styremøte 4 Juni 2019 

Sted: Thomas Klever 

Tilstede: Ove, Thomas, Monica , Kristin , Ranveig 

 

Sak 1 

Bemyndigede instruktører NKK 

NKK ønsker å få tilbakemeldinger på hvem i OA sitt instruktør korps som fortsatt ønsker å stå i 
registeret. 

I den forbindelse så ser styret en fin anledning til å få tilbake en undertegnet samarbeids avtale med 
sine instruktører. 

Oppdraget med denne saken overlates til instruktør gruppa som rapporterer til styret når dette 
arbeidet er ferdig slik at leder kan skrive under disse avtalene samt å sende dette videre. 

 

Sak 2 

Struktur på referat. 

Vi har i år brukt Google docs som foretrukket medie til interne dokumenter. Det viser seg at flere 
styremedlemmer har problemer med å finne/lese dokumenter her. 

Vi går derfor «ett skritt» tilbake når det gjelder referat fra styremøter og sender dette på mail til 
styrets medlemmer for godkjenning og deretter offentlig gjør sekretær dette på vår web side så raskt 
som mulig. 

 

Sak 4 

Buhol apportprøve 

Apportprøvekurset fra søndag 9 Juni til mandag 10 Juni er fulltegnet ca 27 ekvipasjer skal trene . 

Mange instruktører er i gang denne helgen. 



Buhol apportprøve går onsdag og torsdag 12-13 juni og det er foreløpig forholdsvis få påmeldinger, 
men Kristin er klar for etternølere og «drive inn» folk som vil på apportprøve. Kabalen med dommere 
og hjelpere er i orden. Kristin er prøveleder. 

 

Sak 5. 

Camp Villmark 

Godt besøkt og Ranveig hadde full kontroll 

 

Sak 6. 

Dressur kurs 

Jakthundens grunndressur over 9 kvelder var en suksess med 10 ekvipasjer 

Godt overskudd da alle instruktører donerte sine godtgjørelser til OA. 

 

Sak 7 

Økonomi 

Kasserer informerte styret om at fristen for å kreve tilbake MVA er flyttet av NKK en mnd tidligere. 
Denne saken tar Eva direkte med NKK. 

 

Sak 8 

Neste FH 

Kristin skriver inn til neste nummer av Fuglehunden med tidsfrist 27 Juli. 

Dessverre så klarte hovedredaktør for NVK, å ikke få med artikkel som Elisabeth og ikke minst en 
artikkel som Hans Birger Stensrud hadde skrevet, å bli med i april/mai-utgaven.  

 

Sak 9 

Neste styremøte 3 september. 

 

 

 


