
Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb  

Styremøte - Onsdag, 11.05.2021, kl 18:00. 

 Sted: Teamsmøte 

Til stede Geir B, Hjalmar, Nina, Svein, Liv J (pkt 1 og 2) Vanja (ref) 

Fravær Håkon, Terje 

 

Sak Tema Vedtak Ansvar 
 
1. 

Lofot-prøven – gjennomgang med LJ.  
 

NKK godkjent prøven. Mye arbeid med prøven i 

forkant siden det var en utsatt prøve. 

Datomessig flytting av prøven har gitt 

utfordringer, men refusjoner er under 

behandling, frist 18.5 for deltagere å melde 

refusjon.  

Etter tilbakebetaling er det fortsatt overskudd. 

26 premieringer, 221 oppflukter.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GB 
 
 

2. Behov for flere instruktører som kan  

kjøre kurs valp/utstilling/lydighet 

 

 

Reindressur 8.5.  

4 instruktører, 32 hunder.  

 

 

 

 

 

Utdanning av 
kandidater 
november/januar 
 
Lage rutiner for 
hvor mange som 
trengs hver gang 
på hver 
strømming, avh av 
antall påmeldte 
hunder.   
 

Vanja/Nina 
 
 
 
Nina 

3. Gjennomgang referat av 21.4 
- Utstyrshengeren står i Lødingen. Få 

status over totalbeholdning 
- Revolvere er ok – oppbevaring, se at 

revolverne har nummer og alle 
tillatelser i orden 

- Kassereroppgaver, alle rettigheter ok. 
Regnskap; ny pc for å installere 
regnskapsprogrammet.  

- Refusjon etter Vesterålsprøven til 
deltaker – må gjøres opp. 

- Trekopper følges opp 
- Nøkkel postboks – Terje har kopi av 

nøkkel. Postboksen må ettersees.  
- Ny webside i rute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle 
 
 



Styrets medlemmer må inn på klubbens 
onedrive og office  
 

 

4. Rutiner for attestering og utbetaling av 
regninger/utlegg 

Utarbeide instruks Nina 

5. Utstillingen 29. mai.   Blir ikke apport Alle 

6. HVFK webside 

 

Følges opp Håkon 

7. Lagring av HVFK utstyr og finne ut hva vi har 

 
 

Hjalmar er 
«materialforvalter» 
Fullstendig 
opptelling i 
forbindelse med 
utstillinga.  

 
Hjalmar 

8. Datalagring 

Mikrosoft Onedrive 

Sharepoint  

 

Gjennomføres 
opplæring av 
styrets 
representanter 

Håkon 

9. Sponsorer NM Vinter 2022  

Tidligere inngåtte avtaler? 

 

 

Finne ut hvilke evt 
om avtaler er 
etablert.  
 
Følges opp videre 
med sponsorer 

Hjalmar 

10. Håndbok for HVFK`S arrangementer Etablere rutiner for 
beste praksis 

Alle 

11. Tilbud fra NKK Troms/Finnmark: DogWeb arra-

kurs på Teams. 

 
 
 

Arrangeres på 
teams, det er ikke 
avtalt tidspunkt pd. 
Kommer tilbake til.  

GB 

12. Samarbeidende klubber i de ulike regioner: 

HJFF – Odd Helge Nordli / Stig Larsen  

 

Se på mulighet med: 

Sortland JFF 

Vestvågøy JFF 

Vågan JFF 

Øksnes JFF 

 

Få kontakt med JF 
lokalt og finne ut 
hvor vi står.  
 

Alle 

13. Aversjonsdressur  

Sau 

Planlegges sau 

aversjon: Lofoten, 

Vesterålen, 

Harstad. 

 

Nina 

14. Dressurkvelder/Valpekurs 

 

 

 

Spørre 
instruktørene om 
mulighet for en 
plan fremover 
 

Vanja/Nina 



Utstillingstrening Starter på Leknes 
med 
utstillingstrening 
førstkommende 
Fredag. Harstad er 
i gang med Line 
som instruktør. 

15. Dommerkandidater Mulige kandidater 
følges opp. 

Svein 

16. Klubbens målsetting – kort vs lang sikt?  

 

Behov for å skriftlig 
gjøre noen 
prosedyrer.  Ha en 
plan for 
måloppnåelse. Ex 
mål om å ha x ant 
nye dommere, 
instruktører, øke 
medlemsmassen, 
aktiviteter etc 
innen en viss tid.  

Styret samles fysisk 
i første halvdel av 
juni til «arbeidhelg»  

17. Verve nye medlemmer, noen nye er kommet til Kontinuerlig arbeid Alle 

 Annet:    

 Begynne å planlegge NM Vinter 22.  

Ledelse/komite mm.  

 

Følges opp Alle 

 Aversjon av 
polarhunder 

HVFK skal ikke 
gjennomføre 
aversjonsdressur 
av polarhunder 

Alle 

 Ønskelig med en møtekalender 
 

Lage en plan for de 
neste styremøter  

Alle 

    

    

    

 


