
 
 

STYREMØTE REFERAT  

Tema:  Styremøte Vestlandets Fuglehundklub 

Dato:  23. september 2020 

Tilstede: Øystein Utne, Andreas Borcherding, Siw Tvedt, Grethe Walvik , Torleif Askeland, 
Arne Stalheim, Helge Pedersen 

Fraværende:  

Referent Grethe Walvik 

LØPE NR.  SAK     ANSVARLIG 

 1. Gjennomgang av referat forrige styremøte  

2020/09/23/1/1 • Godkjent Øystein 

 2. Gjennomførte aktiviterer  - Lesson learned  

2020/09/23/2/1 Arne Stalheim gikk igjennom alle aktivitetene som er gjort til nå.  Han er 
godt fornøyd med gjennomføringen.  
Arne vil oppdatere aktivitetsplanen 2020 på web slik at alle foregående 
og kommende aktiviteter er med.  

Arne 

 3. Økonomi, web og administrasjon  

2020/09/23/3/1 Peter presenterte regnskapet. Kr. 150.000 i overskudd takket være 
styrets arbeid med kostnadsreduksjoner etter hvert som aktiviteter har 
måttet avlyses, overskudd på Raggsteindalen og saueaversjon og 
notatbøker.  

 

2020/09/23/3/2 Grethe skal jobbe med hjemmesiden for å gjøre den mer 
publikumsvennlig. Hun har fått tilslutning av styret til å samarbeide 
med CustomPublish om dette. 

Grethe 

 4. Fuglehund festivalen   

2020/09/23/4/1 NA.  

 5. Jaktprøver   

2020/09/23/5/1 Øystein informerer følg.: Raggsteindalen - stor påmelding. En del trakk 
seg. Mange møtte ikke opp. 237 sjanser på fugl iløpet av helgen. Lørdag 
tok en hund en sau hvilket gav negativ publisitet. Jaktprøven gikk med 
ca. kr. 29.000 i overskudd. 

 

2020/09/23/5/2 Neste år kommer høstprøven til å bli gjennomført på Eidfjord fjellstyre 
sin grunn. Da vil Raggsteindalen være historie. Halne ønsker å være 
hovedkvarter.   

Øystein 

2020/09/23/5/3 Hele styret gir sin tilslutning og støtter å inngå leieavtale  med Eidfjord 
fjellstyre for å få avholde jaktprøve på Hardangervidda neste år. Styret 
gir sin tilslutning til at det blir søkt om at prøven går 21. 22 og 23. 
august. Lørdag – søndag – mandag. 

Alle 

2020/09/23/5/4 Torleif skal lage eget notat ang. arrangement jaktprøver. Dette vil bli 
diskutert på styremøtet 14. oktober.   

Torleif 

 6. Dressurkurs – Saueaversjon –  Instruksjonssamling  

2020/09/23/6/1 Andreas gav en oppsummering om saueaversjonen og er generelt godt 
fornøyd. Han ønsker imidlertid å forbedre hvordan publikum skal melde 
seg på til neste år.  

Andreas 
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 7. Andre aktiviteter  

2020/09/23/7/1 Andreas: Notat bok salg. Solgt 2300 bøker totalt hittil i 2020.  

 8. Eventuelt  

2020/09/23/8/1 Neste år er samtlige i styret på valg. Valgkomiteen vil bli bedt om å 
spørre hvilke styremedlemmer som ønsker å fortsette, og finne 
kandidater for å fylle de styrepostene som må fylles. 

 

2020/09/23/8/2 Styret ønsker å nedsette en komite som skal se på vedtektene. Uheldig 
at hele styret er på valg samtidig slik som i år. Må sikre kontinuitet,  og 
se på funksjonstid i styret. Kan være utfordrende for valgkomiteen å 
finne for mange kandidater. Lesson learned i styret vil også bli vanskelig 
når vedtektene gjør at så mange hypotetisk kan trekke seg samtidig. 
Det er også andre forhold i vedtektene som styret ønsker å belyse. 

Alle 

 9. Dato neste styremøte  

2020/09/23/9/1 14. oktober 2020  

 


