REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB

Tid: Onsdag 26.08. 2015 kl.18.30
Sted: Myklegard
Tilstede: Marianne R. Grønvold, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen,
Jan Gudbrandsen, Erling Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
Nytt passord til klubbadm er ordnet.
Taushetserklæring sendt inn, ok.
Morokulien 2016 er flyttet til lørdag 21.mai.
Nye kontonr til jaktprøver med mer er ordnet.
Kjøpt inn roll up. De var fine.
Ikke laget noe skriv fra utstillingskomiteen ennå med info til raseringer.
Skogdag 2015, under kontroll.
Erling sender inn til forbundet en forandring i vedtektene våre fra sist
årsmøte.
2. Info fra formannsmøtet 15.8.15.
Marianne og Knut deltok. Et emne var rekrutteringstiltak. Tas opp som egen
sak for oss senere.
3. Jaktprøver 2015-16.
Haldenstøverringen vil ha klubbkamp 31.10.15 i Vangsåsen. De bes ta
kontakt med Åpenprøveansvarlig Knut Kjeverud. Ønsket dato er uaktuell pga
kollisjon med SP.
Jaktprøvekomiteen ønsker å samle prøvelederne til et felles møte. Dette
ordner de selv.
Sponsor Royal Canin kontaktes ang premier til jaktprøvene. Marianne
formidler kontakt.
4. Reparasjon av klubbens henger.
Hengeren er i dårlig forfatning. Knut Kjeverud tar inn hengeren og kommer
med et prisoverslag for hva det vil koste klubben å reparere den.
Klærne som ligger i hengeren må tas inn for vinteren og lagres
tilfredsstillende. Endelig løsning er ikke valgt.
5. HHK 70 år 31.8.2016.
Styret vedtok å holde en egen jubileumsfest, fortrinnsvis på vårparten.
Vi satser også på å holde en jubileumsutstilling den 25.juni 2016.
Utstillingskomiteen finner fram til utstillingsleder på jub.utst. Anne Marit
Olsen forespørres som dommer.

6. Utstillinger 2016.
Birger Grønstad forespørres formelt om han vil overta som utstillingsleder på
Elverumsutstillingen i august. Knut spør.
Terje Solvang takkes fra HHK for vel gjennomført lederskap på
Elverumsutstillingen i flere år.
7. Medlemsutsendelse.
Knut Kjeverud tok på seg å lage til et infoskriv som sendes ut til alle våre
medlemmer i nær framtid. Skal inneholde info om: jaktprøvene våre, inkl
påmeldingsskjema, kontaktpersoner i klubben og invitasjon til julebord
14.11.15. Hans Olav er behjelpelig med utsendelse.
8. Evt.
Harejaktkurset for damer i Vang er flyttet til 20.-22. november.
Jaktprøvedommerkurs. 6 stk deltar med Knut Kjeverud som kursleder. Styret
godkjenner de 6 kandidatene Birger Grønstad, Vebjørn Ihler, Raymond
Berger, Stein O. Løvlien, Hans Olav Engen og Knut Einar Nordengen, og
ønsker de lykke til med å få utdanningen gjennomført.

- Ca kl 2200 stilnet praten og Marianne takket for møtet.
Erling

