Referat fra styremøte i Hedmark Harehundklubb
Tid: 24.01.2017 kl 18.30
Sted: Myklegard
Tilstede: Geir Linnes, Knut Kjeverud, Marianne Grønvold, Hans Olav Engen, Thomas
Kristiansen, Geir Lundsbakken, Anne Gjulem, Erling Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
2 av de som startet på jaktprøvedommerutdanningen i høst er nå ferdig utdannet.
Eidskogprøva har fått tildelt Cacit i 2018. Ikke i 2017 som først angitt.
2. Økonomi.
Det er en meget sunn økonomi i klubben. Det jobbes bra på mange felt . Pr 23.01.17 står det
139.000 på hovedkontoen.
3. Budsjettforslag 2017.
Klubben fikk i 2016 totalt 263 betalende medlemmer. Dette er en økning fra tidligere år.
Budsjettforslaget har et overskudd på ca kr 4.000. Styret har planer om å utarbeide en ny
hjemmeside. Geir Linnes og Marianne får i oppdrag å forhøre seg litt rundt til evt. produsenter
av hjemmesider, og gir en tilbakemelding til styret på neste styremøte.
4. RS-2017
RS avholdes 23.4.17. Styret innkaller medlemmene i HHK til et medlemsmøte 27. februar på
Myklegard for å høre om det er saker til RS medlemmene brenner for. Det jobbes også med å
ha noen flere tema denne kvelden. Frist for å fremme saker til RS er 01. mars. Aktuelle tema
er: Foring av hund, aktiviteter i 2017 i HHK, inkl DM og RS saker.
5. Eidskogprøva 2017.
Hovedkvarteret bli Sanitetens hus på Skotterud. Overnatting på Montebello. Begrenset antall
hunder. NKK blir Arild Fjeldstad. Prøveleder Thomas Kristiansen.
6. Prøve NM Rev.
11 hunder påmeldt. 10 stk får starte. Geir Linnes er NKK representant. Klubben skal kjøre
dreiebok under prøvedagen. Ansvar Marianne. Premier ordnet. Prøveleder er Knut Kjeverud.
7. Hedmarksutstillingen 2017.
Stedet blir inne i Stall Lehne, oppover Gåsbuvegen. Tid: 01. april. Dommer Bjørn Roald.
8. Neste styremøte.
Nytt styremøte blir 13.2. for å behandle innkomne saker til årsmøtet.
9. Evt.
Beskjed fra NHKF om at vi må ha samme startpris på jaktprøver for alle som vil starte når de
er medlem i en harehundklubb.
På årsmøtet stiller NHKF opp med repr. Arild Nygård.
Dressurkurs avholdes på vårparten. Arnfin Frantzen blir forespurt om han atter en gang vil
holde kurs.
Frist for å sende inn stoff til Harehunden er 01. mars.
Ref. Erling Ness

