
Styremøtereferat 11.11.20, møtet ble avholdt som ett skype møte grunnet covid-19

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

Saksliste:

36.20, Info fra løshundkomiteen: Status fra komiteen. Tilbakemeldinger fra unghundprøva og
Ringsakerprøva

Uttaksprøve til NM løshund ble gjennomført i Trysil, de 2 beste ekvipasjene stilte på NM med beste
plassering 7 plass. Komiteen oppfatter en uttaksprøve som ett godt verktøy for å kunne sende de
beste ekvipasjene til større mesterskap. Unghundprøve ble avholdt i Hokåsen/Kongsvinger med 14
ekvipasjer. Gode terreng og gode tilbakemeldinger. Ringsakerprøven gjennomført med gode
tilbakemeldinger. Prøven er i utganspunktet en samarbeidsprøve med østerdalen, de tar nå
standpunkt om de ønsker videre samarbeid. Her ble det samlet opp både 1 dags hunder og 2 dags
hunder. Samla prøver skaper miljø, noe som er bra. Det er søkt om flere ref.nr til neste år slik att vi
kan fortsette arrangere flere samla prøver. Separatprøver går for fullt, føret er bra og ca 8-10 hunder
er ute på prøve hver uke.

37.20, Info fra bandhundkomiteen: Status og info fra bandhundkomiteen

Lite aktivitet siden sist, men det har vert en markant økning i separatprøver denne sesongen.
Dommermøte er planlagt til desember. Det planlegges bandhundkurs i 2021. Det trengs muligens en
ny prøveleder på sporprøver fra 2021.

38.20, Info fra utstillingskomiteen: Status og info fra utstillingskomiteen.

Trysil utstillingen 2021 ønskes att flyttes til februar og da til en utendørsutstilling, dels pga lokaler,
dels pga covid-19 utfordringen (om den vedvarer) Søknad for kommende utstillinger er sendt NKK.
Styret diskuterer om Kongsvinger utstillingen skal avholdes, deadline for att personell på plass og en
plan for gjennomføring settes til 13.11. Leder i komiteen gir tilbakemelding om avgjørelse. Rena
utstillingen er flyttet til første helgen i mai, tidligere ble det påpekt att utstillingen muligens er statutt
festet til april, dette sjekkes nærmere.

39.20, Info fra kasserer: Siste nytt om økonomi.

Det meste er ajour økonomisk, venter på oppgjør fra Ringsakerprøven og separatprøver. Stabil
økonomi i klubben gjennom ett utfordrende år for mange klubber og organisasjoner.



40.20, Kongsvinger utstillingen: Styret tar en formell innstilling til en avlysing av arrangementet
grunnet Covid-19.

Saken ble tatt under sak 38.20, deadline er 13.11.20

41.20, Dameprøve, løshund 2021: Det har kommet en henvendelse om arrangere dameprøve i 2021:

Sak til styret i Hedmark Elghundklubb

Har ett ønske at dere tar stilling til å arrangere dameprøve for løshund i 2021.
Jeg kan gjerne være med i komiteen for arrangementet.
Mvh
Ida Elisenberg

Styret er positive til ett slikt arrangement, det er søkt om ref.nr og er foreslått planlagt i sammen med
Ringsakerprøven 2021, det forutsettes att forslagstiller danner en komite og legger fram en kjøreplan
for styret vinter/vår 2021

42.20, Sak fra forrige styremøte, statutter: 34.20, Statutter: Ved forrige styremøte ble det etterlyst
vedtekter vedr statutter i klubben, vi forsøker legge en føring på dette.

Saken utsettes til neste styremøte, denne diskusjonen blir lettere ved ett fysisk møte.

43.20,Hjemmeside: Kjell Erik var litt på saken, informerer om det er noe nytt.

Informeres om en ca kostnad på 10 000,- kr pr år, Kjell Erik lager en orientering som vi tar som egen sak
på årsmøtet om vi går videre med ny løsning eller ei.

44.20, Eventuelt, Årsmøte dato settes til lørdag 13.02.21, sted Jonsbu grendehus. Det blir kun
årsmøtesaker, ingen premieutdelinger eller festmiddag grunnet smittevernhensyn til Covid-19. Leder
informerer om frister for saker inn til FS og ledermøter. Neste styremøte planlegges til 08.12, trolig
digitalt.

Jon Slettetveit/sekretær


