REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB
TID: 13.02.2017 KL. 18.30
STED: MYKLEGARD
TILSTEDE: Geir Linnes, Marianne R. Grønvold, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen, Jan
Gudbrandsen, Erling Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
Hjemmesiden. Marianne har et forslag på en hjemmeside hun kjenner, wordpress. Hun legger
fram et forslag så fort som mulig.
Prøve NM rev er avholdt. Meget bra utført, og fornøyde deltakere. Tips til forbedring var kart
over terreng og en enklere dreiebok å komme inn på. Marianne skriver et reportasje fra prøva til
Harehunden.
2. Økonomi.
Under kontroll.
3. Innkomne forslag til årsmøtet
Det er innsendt 2 forslag fra medlemmene til årsmøtet. Begge forslagene er kommet på mail, og
begge er innkommet 1 døgn for sent til å kunne bli tatt med. Henviser til våre vedtekter, §3.3.
Vedtak: Begge forslag avvises fra å bli tatt med på årsmøtet med hjemmel i vedtektene §3.3.
4. Revidering av jaktprøvereglene
Knut Kjeverud er innvalgt i regelkomite `n i NHKF som skal redigere jaktprøvereglene frem til
2020. Klubbene skal komme med tilbakemelding / innspill innen 10 april. Første runde er det
uttaksregler til DM og NM som klubbene skal jobbe med.

5. Medlemsmøte
Styret inviterer medlemmene til et åpent medlemsmøte på Myklegard 27.02. Tema for kvelden
blir innslag ved Royal Canin om foring av hund, innspill til saker styret kan ta med på RS og
orientering om DM til høsten.
6. Harehunden
Frist 01. mars med å sende inn stoff. Styret delegerte oppgaver om hvem som fikk ansvar med å
ordne de enkelte saker.
Utstillingsannonse Morokulien + Värmland + Prestøya: ansvar Marianne
NM rev: ansvar Marianne
70 års jubilant: ansvar Erling.
7. DM 2017.
Hedmark er arrangør. Tid: 4.-5. november 2017. Knut Kjeverud er leder i DM komiteen
8. Neste styremøte.
15. mars kl 18.00 på Myklegard.
Ref.
Erling Ness

