Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 2/20
Dato: Mandag 17.februar 2020 kl 18.00
Sted: Bowlingen
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Mette, Hege og Roar
Meldt forfall: Hege og Mette
Saksliste:
11/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
12/20 Gjennomgang av styrets årsberetning for 2019
13/20 Regnskap 2019 og budsjett 2020
14/20 Årsmøtet 2020
15/20 Regnskapsoversikt hittil i 2020
16/20 Orientering fra dommerutvalget
17/20 Lavland 2020
18/20 Lagerplass
19/20 Nettside
20/20 Knallvåpen
21/20 Eventuelt

Saksliste:
11/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble enstemmig godkjent.
12/20 Gjennomgang av styrets årsberetning for 2019
Årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Små endringer ble gjort og beretningen ble godkjent
og legges frem for årsmøtet.
13/20 Regnskap 2019 og budsjett 2020
Regnskap og budsjett ble gjennomgått og vedtatt.
14/20 Årsmøtet 2020
Årsmøtet er 11.mars. Arne kontakter Ø. Skurdal om ordstyreroppgaven. LP foreslås som referent.
LP ringer Eirin om forsekker til HedOpp Cupen. Roar holder foredrag etter årsmøtet.
15/20 Regnskapsoversikt hittil i 2020
Januar viser pr dato overskudd. 614 betalende medlemmer pr 17/2.
16/20 Orientering fra dommerutvalget
Arne orienterte om sentral dommersamling og om fremdriften med våre 4 dommerkandidater.
Hadde samling hjemme hos Jan T helga 14-16 feb. med teori og praktisk opplegg.
Første eksamen 11 mars.

17/20 Lavland 2020
Foring er på plass i alle terreng. En usedvanlig mild vinter gjør denne jobben lettere.
Plages av rovfugl på Helgøya. 11 rev er felt på Helgøya i vinter.
Mangler fortsatt en oppegående lavlandskomite. Dette må det jobbes videre med.
18/20 Lagerplass
Ny lagerplass i Bekkelaget er på plass. Alt av utstyr er flyttet fra Furnes. Mangler konto for
innbetaling av leie, LP sjekker dette.
Utstyrshenger står i oppvarmet og låst garasje på Biri.
19/20 Nettside
Her er vi fortsatt på stedet hvil. Alle sjekker nettsider og prøver å finne alternative leverandører.
20/20 Knallvåpen
LP sjekker hva som må gjøres videre hos politiet.

