REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB

Tid: Onsdag 24.06. 2015 kl.18.30
Sted: Myklegard
Tilstede: Marianne R. Grønvold, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen,
Geir Lundsbakken, Jan Gudbrandsen, Lars Holen, Thomas Kristiansen, Erling
Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
Sekr. refererte.
Sakene fra forrige møte er ordnet.
- Underskrevet årsmøteprotokoll er hos sekretæren
- Brukerveiledninger for jaktprøver- og utstilling er laget og samlet i et hefte
hos sekretær.
- Prøveleder for eliteprøva i Løten ble Vidar Bjørnstad.
- Premieutdelingen ble på Gåsbu pga dobbelbooking på Bekksenteret.
2. Taushetserklæring.
Hele styret og varamenn skriver under. Sekr. sender inn. Thomas kontakter
Anne G og får hennes underskrift. Erling skanner og sender inn samlet til
NKK innen 1.7.
Knut Kj. lager nytt passord til klubbadm.
3. Utstillinger 2015.
Morokulien med 44 hunder er anerkjent. Kr.12.435 i overskudd
Hedmarksutstillingen med 59 hunder er anerkjent. Kr 16.146 i overskudd.
Finskstøverforeningen hadde samling i tilknytning til utstillingen.
4. Morokulien 2016.
Det er signaler om at harehundklubbene kun får arr 2 utstillinger årlig. Den
på Prestøya er inkl. for vår del. Dette er uheldig ettersom vi kun er teknisk
arrangør av gr.6. Vi prøver å få til at HHK ikke står som arr. på Prestøya. Må
tas kontakt med NKK.
Hamilton vil ha sin samling ved Morokulien neste år. Dette betinger at vi
holder utstillingen på lørdag, og ikke søndag. Dette ordnes. Marianne tar
kontakt med forbundet om flyttingen til 21. mai. Utst.komiteen lager et skriv
som sendes raseringene hvor vi reklamerer for utstillingene våre.
5. Mannskap Elverum.
Styret mener komiteen bør engasjere flere folk til å hjelpe til både i telt og på
scenen. Marianne lager et skriv hvor vi ber om hjelp. Hun må kontakte leder
Terje først.

6. Oppdaterte jaktprøver.
Geir Linnes er leder av jaktprøvekomiteen. Han redegjorde for prøvene våre
til høsten/vinteren. Alle prøveledere er på plass. Det må ordnes opp i
kontonumrene våre og få dette lagt til org.numret vårt. Knut og Erling tar fatt
dette.
Revprøve. Tar utgangspkt i lørdag 14. februar 2016.
7. Skogdag.
Geir har sendt ut en forespørsel til 5 kontaktpersoner om å
holde skogdag den 29.08. Høres greit ut.
Oppstart jaktprøvedommerkurs. Nye kandidater bør benytte seg av
skogdagen 29.08. for å få godkjent en dag i skogen med hund. Hittil er 4-5
kandidater interessert i å starte på kurs. Knut Kj er kursleder og holder
kontakten med kursdeltakerne. Kurset går helga 14.-16. august.
8. Julebord. Komiteen har booket 2 datoer, hhv 21.11 og 28.11
på Bekksenteret. Styret foreslår at datoen blir den 28.11. De får inntil kr 5000
for diverse innkjøp.
Juletallerken. Torsdag 10.12. på Myklegard.
9. Evt.
- Vi lager til raseskilt til å ha på utstillinger. Erling tar jobben.
- Knut kjøper inn en roll up.
- Birger Grønstad blir med i utstillingskomiteen.
- Harejaktkurs for damer i november: 6.-8.11. HHK bidrar under teoridel
samt med hunder.
- Arfin Frantzen har bedt om at HHK ser på vedtektene sine en gang til.
Styret leser på vedtektene og kommer tilbake til dette etter ferien.
- Brukerveiledning til utstilling og jaktprøver. Geir har tatt ut og samlet dette
i hvert sitt hefte.
- Nytt infoskriv. Alle dommere får forespørsel om hva de kan dømme
kommende sesong, samt info om skogdag. Sendes 1. august.(Erling)
- Neste møte: 18.august kl 18.30 på Myklegard.
Møtet hevet 21.47.
Erling

