Protokoll møte 12.04.2016
Sted: Fjellstove Ørskogfjellet
Tilstede: Tor Steigedal, Uwe Woll, Arnfinn Blø, Terje Sylte, Atle Gunnar Storvik, Inger Dreier Sørvik,
Terje Sylte, Arild Mork
Fraværende: Steinar B. Knutsen
I tillegg møte følgende på møte med dommerne :
Aslak Digernes, Stig Røyset, Frank Arne Grønseth, Jan Sperre, Leif Jan Sørli.

Før styremøtet hadde styret møte med klubbens dommere og følgende saker ble tatt opp
1) Dommermangel på våre egne jaktprøver, bakgrunn Trollheimprøven var det svært vanskelig
å skaffe nok dommere. Frank Arne informerte om dette.
Diskusjon på hvordan dette skal løses på best mulig møte for framtiden.
- Fordeling av dommere, dommerpool osv.
Dette var ikke interesse for blant dommerne
- Det kom forslag fra dommerne at de må ble tatt bedre vare på og at det må bli en kultur
for dette i klubben, de må settes større pris på.
F eks så sender HED OPP en oppmerksomhet til jul for de dommerne som har dømt på
deres prøver
- Det med dommergaver bør sees på, samt at opplegg for dommerne på prøvene, slik at
det blir sosialt og hyggelig å være til stede.
2) Høringsdokument fra FKF`s apportkomite` med oppdrag fra RS 2015 om en bred utredning av
Apport i FKF sine jaktprøveregler
Dette ble diskutert og gjennomgått, se eget skriv.

Etter at møte med klubbens dommere startet vi styremøte.

SAK1

Aktivitets plan. ( se vedlegg)
Aktivitetsplan ble gjennomgått.
Medlemsmøte arrangeres 2 ganger pr år. 1 på Sunnmøre og 1 på i Romsdal.
10 mai arrangeres medlemsmøte på Fjellstova Ørskogfjellet.
Tema: Taksering, prøve å få så store områder som mulig for takseringen
Kurs om godkjenning av taksør.
Ekstern foredrags holder bestemmes senere
Grunneierlag og kommune inviteres.

Sak2

Styremøter, se eget skriv
10 mai hodes styremøte på Ørskogfjellet for medlemsmøte.

Sak3

Styrets oppgaver. Se eget skriv
Referat legges ut på hjemmeside.

Sak 4

De ulike utvalgene ( se eget skriv) ble gjennomgått.

Når det gjelder jaktprøveutvalget så må det oppdateres egen instruks for prøveledere, se sak
Over når det gjelder å ta vare på våre dommere.

Referent: Arild Mork

