Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 10/21
Dato: Onsdag 2. desember 2021 kl 18.00-20.00
Sted: Myklegard Løten,
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne
Meldt forfall: Ingunn Sømåen

Saksliste:
72/21 Regnskap
73/21 Medlemstall og Medlemsservice
74/21 Oppfølgingssaker, Utdanning fase 1 instruktører og kandidater. Nytt treningsterreng
75/21 Utstillings utvalg HedOpp og øvrige utvalg i klubben
76/21 Nytt fra Fuglehundtinget
77/21 Lavlandssesong 2021 og lavland fremover

Saksliste:
72/21 Regnskap
Status Regnskap,
Årets regnskap vil ende med underskudd. Resultatregnskap pt viser ca,
60.000,- i minus. MVA kompensasjonen er ikke kommet ennå, så den vil bedre
tallene. Klubbens økonomi er fortsatt meget god.
73/21 Medlemstall og medlemsservice
Antall medlemmer er nå 826. Det er en økning på 94 nye medlemmer i løpet av året.

74/21 Oppfølgingsaker
Utdanning av fase 1 instruktører, kandidater og hvor fort kan vi komme i gang.
Vi satser på å starte opp Fase 1 kurs januar/februar. Det bestilles kursmateriell.
Det annonseres etter kandidater på hjemmeside og facebook. Arne Hovde er fase 3
instruktør og holder kurset

Nytt treningsterreng
Vi kom ikke i mål med en avtale med et område sør/vest for Gjøvik. Vi fortsetter å
søke på nye terreng.
75/21 Utstillings utvalg HedOpp og øvrige utvalg i klubben
Anita A. Løvlien har trukket seg fra utstillingsutvalget og utstillingen NJFF i Elverum.
Anita har bidratt her i svært mange år og vi takker for hennes gode innsats
gjennom årene. Vi må få noen til å overta vervet og som kan lede, og gjennomføre
oppgavene.

Det annonseres etter ny person i utstillingsutvalget. Det må for øvrig jobbes med å
styrke flere utvalg fremover.
76/21 Nytt fra Fuglehundtinget.
Endringer i satser til dommere, hva utgjør det for klubben.
Dommerhonoraret økes fra 150,- til 500,- samtidig reduseres sats for dommere som
bor utenfor hovedkvarter til maks. 500,- Det innføres også diett for dommere med
veldig lang reisevei. Totalt vil dommerutgiftene øke noe.

Skjerpede krav for å bli fase 1 og fase 2. Det er også skjerpede krav for å bli fase 3
instruktør.
Det innføres noen flere krav for å bli instruktør, noe som vi tror vil høyne kvaliteten
på instruktørene.
77/21 Lavland 2021 og lavland fremover
Evaluering av lavlandsesongen 2021, status lavlandsgruppa, utsetting av fugl, foring av fugl,
fordeling av arbeidsoppgaver
Fremtidens lavlandsaktivitet forventes å bli annerledes enn hva tidligere års lavland har vært.
Det må settes større fokus på biotopforvaltning og tilrettelegging. Mindre utsetting av fugl og
større fokus på overlevelse og større andel reproduksjon av villfugl.
2021 var et vanskelig år for planlegging, da mye var usikkert. Heldigvis har klubben
mange resurspersoner som trådde til på kort varsel, når utsettingstillatelse kom
dager før fristen med å sette ut fugl. Arbeidet med å opprette ytterligere dialog med
bønder er i gang. Det er gledelig at det allerede er plantet viltåkere, og flere bønder
vil komme etter. Samarbeid med Høgskolen på Evenstad er også i gang for merking
av rapphøns.
Det kalles inn til møte i lavlandsgruppen på nyåret.

77/21 Eventuelt

Vinterutstilling 2022
Øystein er i rute med planlegging av Vinterutstillingen, dato blir 30. januar.
Utstilling flyttes til Gjøvik Tennishall denne gangen, da Raufosshallen er under
oppussing.
Julehilsen
HedOpp har de siste årene sendt en julehilsen med et gavekort til dommere og
frivillige som har bidratt til klubben gjennom året. Vi besluttet å gjøre dette også i år.
Kostnad ca. 20.000,-

