
Harstad og Vesterålen fuglehundklubb  
 

Styremøte  
Onsdag, 24.03.21 kl. 18:00  
Sted: Teamsmøte 

 

Til stede: Geir B., Hjalmar, Nina, Håkon, Trond-Arne, Terje, Vanja 

Fravær:  

 

Sak Tema Vedtak Ansvar 

1. Konstituere styret Geir B., leder 

Hjalmar, nestleder 
Vanja, sekretær 

Nina, kasserer 
Håkon, styremedlem 

Trond, vara 

Terje, vara 

 

2. Plan for styremøter Onsdager hver andre mnd. Noe hyppigere til å begynne 

med. 

 

3. Overtagelse av utstyr Varetelling av alt materiell, som befinner seg i 

hengeren. Varebeholdningen er oppdatert etter 

årsmøtet. Håkon og Hjalmar har ansvar for varepåfyll og 
har oversikt over varelager. Hjalmar oppbevarer henger. 

Hjalmar 

Håkon 

4. Viktige kontaktpunkter Håkon deltar på SU møte 25.03.2021, samarbeidsutvalg 

med klubber i nord. Nordre Nordland, Troms og 
Finnmark. Tema jaktprøver i forbindelse med COVID-19 

og eventuelle endringer. Håkon refererer til styret i 
etterkant. 

Håkon 

5. Mai-møtet Planlegges i forbindelse med utstillinga den 29.05.2021. 

Takke avtroppende styre, med en påskjønnelse. 
Æresmedlem gis en påskjønnelse. Utdeling av priser;  

• Klubbhund pris er gitt til Ketil Sollid under årsmøtet.  
• Årets AK og UK hund. 

 

6. Utstillinga og andre 

aktiviteter 

Tom Slettbakk har ansvaret for utstillinga som 

arrangeres 29.05.21 i Lødingen samt apportprøven som 
arrangeres i Gausvik 04.07.21. 

 
Avlyst NM Vinter. Blir en jaktprøve med kvalitetsparti 

(UK, AK) 17-18 april. Evt søndag VK. Prøvekomite som 

har NM Vinter leder dette arbeidet. Det er søkt om 
dispensasjon fra båndtvang i følgende kommuner 

Andøya, Øksnes, Bø, Sortland, Bø i Vesterålen, Vågan 

og Vestvågøy. 
 

Utvida båndtvangsak i Harstad. Harstad og Jeger og fisk 
har jobbet med dette. HVFK har jobbet opp mot 

kommunestyret og politisk ledelse. Skal opp i 

kommunestyret. Ser ut for at det ikke er politisk vilje til 
utvidet båndtvang. 

 
Tidligere hadde HVFK mer samarbeid med lokale jeger & 

fiskeforbund. Styret ser på muligheten til å samarbeide 

mer på tvers av HVFK og Jeger & Fisk. Styret vurderer 
samarbeid med lokale jeger og fiskeforbund i forbindelse 

med dressurkurs, instruktørutdanning og 

skytetrening/leirdueskyting. 

Tom S. 

 
 

 
Håkon 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Styret tar kontakt med respektive jeger & fiskeforbund 
for å diskutere et eventuelt samarbeid. 

 
Spørre medlemmene om hvilke tilbud man vil ha. 

  

Få kjørt fase 1 kurs på de som er interessert. 
Gjennomføres av HVFK's fase 3 instruktør. 

 
 

 
 

 

Liv-Jorunn 

7. Nettsiden og andre 

sosiale media 

Publisering av møtereferat fortløpende på nettsiden. 

Nettsiden ønskes modernisert og knyttet opp mot 
FaceBook profilen til klubben og Instagram? 

Håkon lager et design og sendes ut til styret. 
Tidsperspektiv om 1 mnd.  

 

Tar opp igjen mail info (klubb brev) til medlemmene, 3-
4 ganger i året. 

  
Håkon må få beskjed for å kunne oppdatere sosiale 

media ved premieringer. 

Håkon 

 
 

 
 

 

Terje 
 

 Fokus fremover Få koblet yngre medlemmer inn i administrasjon og 
aktivitet. 

 

    

  Ref. Vanja  
    

    

    

    
    

    

 


