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Referat 

Styremøte 15.juni 2021 

 

Tilstede: Ove, Ranveig, Trym, Kristin, Trond og Eva 
(Referent: Birte) 

Ikke tilstede: Martin 

 
TEAMSMØTE KL.: 20.00 

SAK 1: Buhol apportprøvene i pinsen 22.mai og 24 mai, evaluering 

Ranveig mangler fakturaen for leie av Buhol.  

Vil bli et større overskudd. 

Det ble kjøpt inn en del utstyr ifb.med apportprøven og utstillingen. Utgiftene til dette blir 

ikke belastet Buhol arrangementet. Fordi utstyret kan brukes på flere arrangementer.  

Styret er meget fornøyd med gjennomføringen og smittevernreglene ble fulgt nøye. Positive 

tilbakemeldinger fra deltakere. 

Styret gleder seg allikevel til å kunne arrangere landssamlingen i 2022, hvor da folk kan 

overnatte, treffes og ha det mye mer sosialt, samt kiosksalg. Det savner vi. 

 

 

SAK 2: Brevikprøven apport 12.juni. 

Denne gangen var det utfordrende med vannet i UK. Måtte flytte standplass til annet sted enn 

planlagt.  

Det ble mange premierte med full pott=30 poeng. 

Bare positive tilbakemeldinger.  

En fin prøve. Styret veldig glad for at flere medlemmer har tatt kontakt og tilbudt seg å hjelpe 

til under arrangementet. En stor takk til dere! 

 

SAK  3: Apportprøvekurset 

Trond informerte om at det var 12 deltaker og 4 instruktører. Helt optimalt med slikt antall. 

Et ønske om å få til et område med fritak fra båndtvangen. 

Ranveig må ha oversikt over kursdeltakerne, da det gis refusjon fra Studieforbundet Natur- og 

miljø. Kurset har Ranveig søkt om og fått godkjent der. 

Trond gir beskjed til Beate Løken om å kontakte Ranveig. 

 

SAK 4: Regler for instruktører i OA og salær 

Saken må forberedes mer. 

Saken utsettes til neste styremøte. 

 

SAK 5: Eventuelt 

Ove - OA skal arrangere FKF Fase 1 kurs 27.august. 29.august 2021. Ove kursansvarlig, 

Ernst Evensen medinstruktør. 

Kristin - blir det medlemsmøte i august? Eva har bestilt 4 H-Gården. Hun sjekker eksakt dato. 

Ove undersøker med Martin om han har ordnet foredragsholder. 

Kristin - forslag om å avholde 2-dagers vinterprøve på Vaset første helgen i mars 2022. 

Prøveleder: Finn Larsen. 

Østre Slidre JFF ønsker veldig å samarbeide om den prøven. 

 

Styret meget positiv til forslaget og et enstemmig JA. 


