
Harstad og Vesterålen fuglehundklubb  
 

Styremøte  
Onsdag, 24.03.2020 Kl 18.00  

Sted: Telefonmøte 
 

 
 

Til stede: Liv Jorunn, Hans Einar, Svein, Tom, Håkon, Roger og Annika 

Fravær: Trond Arne Kornbakk  

 

 

 

Sak Tema Vedtak Ansvar 

04/2020 Konstituering av 
styret 

Forslag til at LJK sjekker med Kristin 
Solheim om hun kan tenke seg å ta 

kasserer.  

LJK 

05/2020 Tiltak fra 
Hovedstyret i NKK.  

Leder opplyser om at NKK har sendt ut 
informasjon til medlemsklubbene, hvor 

dem forklarer at NKK er i en vanskelig 
økonomisk situasjon, og av den grunn 

holder igjen oppgjør av arrangement.  

Leder har vært/er i dialog med FKF om 
situasjonen.  

LJK 

06/2020 Registrering av 

resultater på Web 
for klubbhund 

 

Årsmøtesak 9.3 Nye regler for 

klubbhund 
«Årets klubbhund/ har vært kåret på 

grunnlag av innsendte jaktprøveresultater. 
HVFK har nå en nettbasert HVFK Cup hvor 

vinnere i klassene UK, AK og VK kåres 

etter hver sesong. Forslag om å slå 
sammen disse slik at jaktprøveresultater 

fra HVFK Cup Vinter/Høst slås sammen og 
en vinner kåres ut fra innsendte 

jaktprøveresultater HVFK Cup. Kan ikke 

nettløsningen brukes eller bruker ikke får 
dette til kan jaktprøveresultater sendes til 

post@hvfk.org innen de frister som er 
oppgitt for HVFK Cup jaktprøveresultater.» 

 

Styrets hensikt med endring av praksis er 
å lette arbeidet ved at medlemmene selv 

sørger for elektronisk registrering av 

resultater fortløpende. Samtidig vil 
medlemmene ha mulighet til å se hvem 

som ligger an til på bli årets klubbhund. 
Når årsmøtet avholdes etter at 

jaktprøvesesongen er startet er det 

naturlig at allerede oppnådde premier også 
blir registrert. Dette har medlemmene blitt 

informert om på epost. I etterkant har det 
kommet et par innsigelser på endring av 

 

mailto:post@hvfk.org


frist for registrering av resultater. 

 
Forslaget fra LJK: LJK lager et skriv til 

medlemmene, hvor vi redegjør for 
hensikten med endring av praksis for 

registrering av resultater til årets 

klubbhund.  
 

Forslaget sendes til dommer utvalget som 

gir en uttalelse før dette sendes til alle 
medlemmer.  

07/2020 Jaktprøver Vesterålsprøven:  
Resultat: per 24.03.18 kr 8418,- 

Startende hunder: 67 

Premierte: 8 
Ble en 1 dags VK.  

deltakere og dommere var godt fornøyd.  
 

Lofotprøven: 

Resultat: per 24.03.18 kr 10996,- 
Startende hunder: 98 

Premierte: 22 

Ble en 1 dags VK. 
Meget gode tilbakemeldinger fra deltakere 

og dommere på at prøven var veldig bra 
gjennomført.  

Stedet var godt egnet for prøven, og 

eierne ønsket oss tilbake.  

 

08/2020 Status NM Status utgifter flybilletter: Vi får noen 

flyreiser refundert. Endelig oversikt på 
status er ikke på plass før om tidligst 1 

måned. 

 
Noen utgifter vil vi ha stående:  

Maleriet til NM vinner 19.  
Former til rype. Etc.  

 

Forslag pr. nå fra Prøveleder: HVFK bruker 
startavgiften for selve NM til dekning av 

HVFKs utgifter grunnet avlyst NM. Øvrige 

startavgifter refunderes med 75%. All 
utbetaling adm. av NKK. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Liv-Jorunn 

09/2020 Klubbvester Leder har en eske med klubb vester 
liggende.  Vi tar en gjennomgang om 

status, og påser at vi får regning fra 

leverandør.  Før vi setter i gang ny 
bestilling.  Tom tar ansvar for å lage en 

Questback løsning for bestilling av vest når 
det er ryddet opp i eksisterende løsning.  

 
 

 

 
 

 
Tom 

10/2020 Utstilling – 

Avlysning 

Styret tar stilling til det på neste møte.   



11/2020 Office 365 - Teams Forslag: HVFK går til anskaffelse av Office 

365 Business Essentials, for bruk i klubben 
som sky basert løsning og som møteplass.  

 
Enstemmig vedtatt at klubben går til 

innkjøp av dette. Årspris ca kr 3.500,- 

Tom og Håkon holder dialogen.  

Tom og 

Håkon 

    

  21 april. Kl 1800 – Telefon/teams  

    

    

    

    

    

    

 


