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Møtereferat 

Nr. Sak Ansvarlig 
Sak 42/19 GS: Referat fra forrige styremøte 

 
Grethe Walvik 

  
• Godkjennes  

Merknad til referatet: 
Dressurkurs vil naturlig ligge under Aktivitetsutvalg, 
og der jobbes det med ressurser som kan ta ansvar 
for dette utvalget. 

 

 
 

Sak 43/19 Fordeling av oppgaver  
 

Øystein Utne 

 • Jaktutvalget  
Trond Tvedt tar overordnet ansvar for dette 
utvalget, sammen med Rune Amundsen og Torleif 
Askeland. Det jobbes fortsatt med flere ressurser til 
dette utvalget. 
 

• SU – Terje Tvedt 
 

• Festivalutvalg  
Hege S. Hovland blir festivalleder 2020, 
sammen med Kristin M. Nodland. Det jobbes 
fortsatt med flere ressurser til dette utvalget. 
 

• Aktivitetsutvalg 
Det jobbes med ressurser til dette utvalget. 
Siw sender forespørsel til navngitt ressurs.  
Siw utarbeider utkast til aktivitetsplan for 2020, til 
neste styremøte. 
 

• Saueutvalg  
Andreas Borcherding tar overordnet ansvar. 
Det jobbes med flere ressurser inn i dette utvalget 
 

• Salg av dommerbøker  
Andreas Borcherding tar ansvar for dette videre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema:  Styremøte Vestlandets Fuglehundklub 
Dato:  20.11.19 
Tilstede: Øystein Utne, Andreas Borcherding, Siw Tvedt, Grethe Walvik, Torleif 

Askeland, Arne Stalheim, Helge Pedersen, Bård Brattebø 
Fraværende:  
Referent Siw Tvedt 
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• 4H-Gården 

Det er opprettet dialog med NISK og Breton klubben 
om mulig samarbeid fremover. 
 
 
 

Sak 44/19 Fremdrift 
 

Alle 

  
• Plan om å arrangere en helgesamling for 

nybegynnere (i fjellet) for medlemmer i løpet av 
januar. 
Helge Pedersen forespørres om gjennomføring av 
dette arrangementet sammen med Arne. 

 
• Bergensdekkenet (slutten av januar/begynnelsen av 

febr.) er under planlegging.  
Øystein sender forespørsel til navnet ressurs for 
gjennomføring.  

 
• Legge ut informasjon på nettsiden «kåring av årets 

hund» – medlemmer må sende inn informasjon om 
resultater. 
Torleif Askeland forespørres om å ta ansvar for 
denne aktiviteten. 
 

• Baard Brattebø oppdaterer VFK nettsiden. 
Nye styremedlemmer sender inn kort CV til Baard. 
Opprettes nye e-post adresser og ny struktur. 
 

 

Sak 45/19 Eventuelt  
  

Ingen saker 
 
 
 
 
 

Sak 46/19 Neste styremøte  
  

• 11. desember kl. 18 
 
 

 

 


