
 
 

Referat VIHF styremøte 2. 24.03.2022 
Via Teams 

Kl 21:00-22:20 

Møtte: Ingvild, Maria, Mona, Finn Helge, Bjarne,  

 Årsmøte NIHF 19-20/3 
o Rolig og ryddig møte uten de store sakene 
o Vi har fått inn et medlem fra VIHF som nestleder, Anders Magne Flemmen 

 Viktig og flott å få en person fra vår region 
o Leder Even Hedland gikk av 
o Ny leder: Heidi Andersen, Gandur. 
o Saker foreslått og vedtatt: 

 Opprette sponsorkomité 
 Fjernet omtale om medlemsfordeler i NIHF lov § 4. 
 Medlemskontingent 800 / 100 forblir uendret 

 

 
 Syltemartnan i august 

o Røde Kors har invitert leder og anleggsansvarlig (Finn Helge og Bjarne) til 
møte i uke 13 om betingelser for leie av anlegget til Syltemartnan  

o VIHF forslag til avtale som tas med til møte: 
 TRK stiller gratis med hjelpekorpset under hele NM når vi arrangerer 

dette. 
 Betale kr 20.000,- for bruk av anlegget per år. 
 Etablere en avtale som tydeliggjør ansvarsforhold for utleier og 

leietaker før /etter martnan. Finn Helge og Bjarne tar dette som eget 
punkt til møte (diskutere eventuelle ekstraordinære strømkostnader) 

 

 Hundeklubben 
o Leie anlegget i slutten av juni (16-19/6 eller 23-26/6) 
o Pris 10.000 
o Vi kan leie ut storhytta om vi ønsker. 
o Finn Helge har tilbudt hundeklubben om å jobbe noen dager med dugnad i 

stedet for full betaling/  leie. Dette under forutsetning av at vi har behov for 
slik hjelp 
 
 



 
 

 
 

 Medlemsmøte under vintercup nå til helgen 
o Tema som bør tas opp: 

 Kurs i Gædingakeppni – ledige plasser 
 Stevner fremover 
 Det blir behov for dugnad utover våren 

 Ombygging Speakerbud 
 Opp sett av stolper og lydanlegg 

 BUF- hva ønsker medlemmene av aktiviteter 

 

 

 Salg av hyttene. Resultat 
o Årsmøte satt en minstepris på 10.000,- stk / 30.000,- 
o Siste dagen av salgsvindu ble det budrunde mellom to interessenter. 
o Kjøper: Fagervika Camping v/ Krister Sungot for alle tre hyttene. 
o Salgssum: 120.000,- / 40.000 per hytte 

 

 
 BUF 

o Maria Waagan 
 Har fått med seg Tove Sønderland og Lilli Samseth Stige 
 Planlegger temakvelder, primært fredager. 

 

 Ny startboks 
o Arbeid godt i gang og produksjon av første halvdel påbegynnes i uke 13 
o 3D tegning laget og presentert for styret i kveld 
o Når første halvdel er produsert så vil det bli gjennomført test med hest for 

avdekking av eventuelle behov for endring. 
 

 

 


