REFERAT FRA STYREMØTET TIL HEDMARK HAREHUNDKLUBB 27.09.16 PÅ
MYKLEGARD.
Tilstede: Geir L, Knut, Anne, Thomas, Marianne, Hans Olav, Erling.
1. Referat fra forrige styremøte.
*Knut kommer til å arrangere et jaktprøvedommerkurs nå i høst da det er noen
interesserte.
*Ang pkt 3 i forrige referat så har NHKF vedtatt at klubbene selv kan stryke/ nekte å ta
inn medlemmer fra andre distrikt som melder seg inn kun pga mulighet for å stille på DM.
*Det er sendt inn nyhetsstoff til Harehunden.
* Elverumsutstillingen gikk bra. Birger Grønstad har sagt opp som utstillingsleder. Terje
Solvang tar over.
*Medlemshefte er sendt ut til medlemmene. Takk til redaktør Knut Kjeverud.
*Hjemmesiden vår er tung. Ikke gjort noe framstøt for å utbedre den ennå.
2. Økonomi.
Underskudd pr i dag på kr 47.648,- Økning fra forrige styremøte skyldtes jubileumsfesten
samt diverse innkjøp av premier. Forventer en del inntekter framover mot jul. 248 bet.
medlemmer.
3. Jaktprøvedatoer 2017-18.
Styret har blitt enige om datoer for de enkelte prøver, og sekretæren legger de inn på NKK
innen 31.10. I 2017 skal Hedmark arrangere DM for vårt distrikt, og dermed utgår en
annen EP prøve.
4. Kommentarer til avtaleutkast mellom NJFF og NHKF.
Ingen innvendinger til framlagt forslag til samarbeidsavtale.
5. Uoffisielt REV NM.
Styret vedtok å søke om å avholde det første uoffisielle rev NM. Datoen blir 4. februar
2017 da vi allerede har en revprøve med ref.nr. på den datoen.
6. Dato for juletallerken blir 6. desember på Myklegard.
7. Oppsummering skogdager.
Til sammen 30 dommere deltok i Løten, Odal og Eidskog. Bra. I Engerdal ble det ikke
avholdt skogdag.
8. Revidering av jaktprøveregler. Komitemedlemmer.
Forslag fra Hedmark på representant er Knut Kjeverud, med Arild Fjeldstad som vara.
Leder Linnes fremmer forslag overfor de andre klubbene i distrikt 2 om å fremskaffe sine
representanter. Frist ovenfor forbundet er 01. desember 2016.
9. Ad brev fra et medlem i HHK.
Styret har mottatt et brev fra et av våre medlemmer som i utgangspunktet omhandlet
skriving med nedlatende innhold på facebook . I tillegg prøver han å diktere styret i HHK
hva de skal foreta seg i anledning det som har foregått. Styret vedtok å ikke behandle
saken da vi mener dette ligger utenfor klubbens arbeidsfelt og at skriving er skjedd av
enkeltpersoner. Gir innsender et svar om det.

10.Evt.
HHK har mottatt et brev fra Nasjonalbiblioteket ang. avleveringsplikt for allment
tilgjengelige dokumenter om at de skal ha 2 eksemplarer av hvert tilgjengelige
medlemsblad. Redaktøren har funnet fram og sendt av gårde iht forespørsel.
Damekamp i Hedmark. Marianne lufter ideen med noen andre damer og kommer tilbake
til styret med mer info innen utgangen av oktober. Tanken er at jentene selv må eie / bo på
adresse med eier av hund for å delta.
Dommere til DM. Romerike HK er arrangør i år. Hedmark stiller med 5-6 dommere.
Morokulienutstillingen 2017. Schweizerringen vil ha samling der.
Kasserer ordner Vipps for klubben.
Ref.
Erling Ness

