Referat fra styremøte tirsdag den 13. juni 2017. kl.18.30. Sted: Slobrua, Skarnes.
Tilstede var: Geir Linnes, Knut Kjeverud, Arild Fjeldstad, Anne Gjulem, Thomas Kristiansen og
Hans Olav Engen.
1. Referat og status fra forrige styremøte.
Ble lest opp av leder, ingen innvendinger.
2.

Oppdatering av økonomi.
Pr. 01.06.17 har vi et underskudd på kr. 5.407,03 og sum beholdning er på kr. 157.447,44.

3. Jaktprøver og dommere 2017.
Alle prøveledere er på plass og annonsen på jaktprøvene er levert Harehunden, som utkommer i juli.
Annonsen ligger på hjemmesiden.
Styret har enstemmig vedtatt å sende et skriv til NKK. med kopi til NHKF. Med jaktprøvedommere i avgang.
Disse dommerne blir hedret på årsmøtet. Vi vil også søke om å benytte bare våre egne dommere på ÅP-prøve
fra sesongen 2017/2018. Vi sitter pr.dd. med ca. 50 dommere, disse må vi benytte og spesielt yngre dommere
som trenger å komme i gang.

4. Saker til NHKF, Ledermøtet lørdag 19. august, frist 30 juni.
Ingen saker fra styret til ledermøtet.

5. Ansvarsområder, komiteer, styret.
Jan Gudbrandsen tar over Hedmarkutstillingen fra 2018, Jan har også tatt over som materialforvalter og
innkjøp av effekter. Marianne Grønvold fortsetter som leder i utstillingskomiteen og er kontaktperson mot vår
hovedsponsor Royal Canin. Martin Kjelsrud leder festkomiteen ut året. Arild Fjeldstad er leder i
jaktprøvekomiteen 2017/2018. Øvrige medlemmer i komitéene ligger på hjemmesiden.

6. Hjemmeside, facebook, flere webmastere.
Leder ordner et møte med Marianne, slik at vi blir flere til å drifte facebooksiden og hjemmesiden.

7. Oppsummering Morokulien 2017
Morokulienutstillingen samlet 78 hunder med to rasetreff, Schweizerstøver og haldenstøver. Overskuddet ble
på kr. 20.727,-

8. Neste styremøte?
Tirsdag 29.08.17 Myklegard kl. 18.30

9. Dreversamling på Morokulien 19. mai 2018.
Styret ønsker Dreverringen Norge velkommen til Morokulien i 2018.

10. Eventuelt :
Jaktprøvekomiteen kom med et forsalg om at en dommer i klubben ikke bør dømme lenger for HHK. pga. av
helsemessige årsaker.

Komiteen er overbevist om at han ikke er i stand til å følge opp sine dommerplikter. Han er dårlig til beins og
ingen mulighet til å følge opp en los / hund som jobber fritt i skog og mark. Forslaget ble av styret enstemmig
vedtatt. Saken sendes til NKK. med kopi til NHKF.
Dommersamling ble avlyst grunnet for få påmeldte.
Beagleringen Norge ønsker at vi tar på oss Nordisk mesterskap i 2020, 10 hunder. Dette tar vi opp ved en
senere anledning.
Leder tar kontakt med NJFF. Hedmark om utdannelse av dressur instruktører våren 2018.

Ref. Han Olav Engen

