
Referat styremøte i Hedmark elghundklubb den 29.07 kl 19:00, sted Myklagard

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Camilla Hartz Repshus, Olaf
Monsbakken, Tom Flåseth, Jon Slettetveit. Ida Disenbroen deltok via tlf.

Ikke møtt:Marte Emilie Rustad.

Saksliste:

23.20, Info fra løshundkomiteen: Kort info fra komiteen.

Det avholdes dommermøte 13 august med gjennomgang av prøveregler før årets sesong. Alt er
planlagt og klart for uttaksprøve til NM, prøvested blir i Trysil, terreng og dommere er klart.
Unghundprøven i Hokåsen er annonsert, så langt er det 8 påmeldte hunder. 2 dagers samlet prøve i
ringsaker er under planlegging, Kjell Erik og Kjell Dybvig er terrengansvarlige, base blir på Gåsbu.

24.20, Info fra bandhundkomiteen: Kort info fra komiteen.

Bandhund kurs i Odalen er gjennomført med meget god deltagelse, flere fra kurset er allerede
påmeldt bandhundprøve. Pga stor etterspørsel blir nytt kurs arrangert i Trysil den 9 august med 12
påmeldte. Prøvesesongen er godt igang med flere ekvipasjer som har vert ute, både på bandhund,
blod og ferskspor prøve. Trysilprøva er klar, datoer er 29-30 august. Nytt prøveprogram er tatt i bruk
og fungerer bra. Det er nå flere elever og aspiranter under utdanning.

25.20, Info fra utstillingskomiteen: Kort info fra komiteen.

Elverumsutstillingen er rett rundt hjørnet, mange påmeldte hunder. Ringtreninger går sin gang med
bra oppmøte på den første. Det blir vurdert å hente inn en ekstra dommer til utstillingen vist det blir
høyt antall påmeldte. Utstillingen blir arrangert etter NKK`s retningslinjer vedr. Smittevern. Trådløst
nettverk er bestilt slik att vi har god nettløsning på utstillinger og ellers til bruk i klubben.

26.20, Info fra kasserer: Kort info.

Tiltakspakke 2 er kommet ut etter Covid 19 utbruddet. Det vil bli søkt om refusjon for tapte inntekter
for Rena utstillingen og den planlagte Elverumsutstillingen/NJFF utstillingen. Kasserer tar seg av
saken.

27.20, Ny hjemmeside: Odd Arne Farsethås legger fram info ommuligheter vedr.hjemmeside.

Ingenting nytt her, styret skal se etter andre mulige kandidater slik att en arbeidsgruppe kan settes
ned og ha klar ett forslag for årsmøte 2020.



28.20, Valg RS 2020: Gjennomgang av valgliste før den sendest inn.

Styret går gjennom valgliste og setter opp følgende kandidater:

Valg
NEKF RS
2020

HEHK sine Forslag

Forbundstyret Leder Marius Olaussen

Forbundstyret Medlem Jan Lien/Eivind Haugseth

Forbundstyret Medlem
Eivind Haugseth/Leif Einar
Olsen

Forbundstyret Medlem
Leif Einar Olsen/Eivind
Haugseth

Forbundstyret 1.vara

Forbundstyret 2.vara

Lov
kontrollkomite Medem

Lov
kontrollkomite Leder

Lov
kontrollkomite Vara

Valgkomiteen 3 år Anders Nyhus

Valgkomiteen Vara

Revisor

Revisor

Rs-ordfører Ivar Horrigmo

Rs viseordfører Frank Christiansen

Valgliste er sendt inn til valgkomiteen.



29.20, Oppfølging mellom styremøter: Det etterlyses bedre oppfølging av saker mellom styremøter.
Sekretær utarbeider en handlingsplan for oppfølging av saker, dokumentet blir “levende” og legges i
dropbox. Tanken er att planen oppdateres jevnlig etter att saker er behandlet/oppgaver utført.

Neste styremøte settes til 25 august, vi forsøker da nye lokaler.

Møtet hevet 21:15

Jon Slettetveit/sekretær


