
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 11.06.19 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Camilla Hartz Repshus, Ida Disenbroen, 

Olaf Monsbakken, Tom Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Marte-Emilie Rustad 

 

Sak 24.19, status løshundkomiteen: Leder løshundkomite informerer om komiteen sitt 

budsjett. Budsjettet viser att klubben sitter igjen med ett lite overskudd pr.administrerte 

prøve. Det foreslås å fjerne godtgjøring til prøveleder pr administrerte prøve, dette 

diskuteres videre og taes evt opp som årsmøtesak etter nyttår. Påmeldingsfristen til UM 

løshund er gått ut, det var 2 påmeldte og løshundkomiteen har tatt ut en deltaker. De 

respektive blir informert av komiteen. Resten av høstens arrengement er ferdig planlagt og 

datoer publiseres i klubbnytt og elghunden. Oppdaterte dommerlister er sendt ut. 

Dommermøter er planlagt uke 33 og 34. 

Sak 25.19, status bandhundkomiteen: Leder bandhundkomite informerer om budsjett, 

vanskelig budsjettere siden vi nå er inne i første år med mva-plikt. Prøveleder honorar 

foreslås fjernet, dette diskuterest videre og taes evt opp som årsmøtesak etter nyttår. Neste 

NM møte er satt til 7 august. 

Sak 26.19, status utstillingskomiteen: Annonsering av arrangement er sendt ut og kommer i 

klubbnytt og elghunden. Nylig vert møte med NJFF vedr elverumsutstillingen. Alt personell 

er klart. Det blir arrangert ringtreninger i forkant av utstillingen med Arild Berget som 

instruktør. Nytt på elverumsutstillingen i år er «barn og hund» søndag kl 12:00. Utstilling i 

desember blir innendørs i Kongsvinger, dato er satt til 07.12. Påmeldingsavgift til utstilling 

settes til 475,- kr ihht NKK sine satser. 

Sak 27.19, redusering av dommerhonorar: Dommerhonorar løshund reduseres til 800,- kr pr 

prøve. Dommerhonorar bandhund endres også til 800,- pr prøve. Klubbmesterskap løshund 

som tidlige var gratis og som det ikke ble utbetalt dommerhonorar for endres. Det skal nå 

betales deltaker avgift og dommere mottar honorar. 



Sak 28.19, info fra kasserer: Kasserer informere om att vi nå er mva-registrert f.o.m 2.termin 

2019. Alle billag skal være ajour til 3.termin 2019. Kasserer kommer til å sette opp ett 

foreløpig resultat for 1 halvår og legge fram på neste styremøte. 

Sak 29.19, gratis jaktprøver som premier: Gratis jaktprøver som utstillingspremier består ut 

2019. Klubben dekker påmeldingsavgift og dommerhonorar. Taes ny vurdering i slutten av 

regnskapsåret og evt videført i 2020. Det blir trekt ut 2 gratis jaktprøver pr utstilling, 1 i 

unghundklasse og 1 i junior klasse. Utstillingen i desember er neste utstilling dette gjelder 

for. 

Sak 30.19, tilbakebetaling påmeldingsavgift 2018: Alle løshundprøver som var utestående 

er tilbakebetalt til deltakere. Gjenstår tilbakebataling sporprøver. Kasserer mottat liste med 

konto nr fra prøveleder sporprøver og utbetaler fortløpende. 

Sak 31.19, rutine for opptak dommer elever løs,band og ettersøksdommer: Vi følger 

retningslinjer som er utarbeidet i eget dokument, Camilla gjør ferdig dokumentet. Vi følger 

også gjeldende retningslinjer gitt av NKK og forbundstyret. Søknader om opptak som 

dommer sendes styret eller komiteer. Komiteer behandler disse internt og tar det videre for 

endelig godkjenning i styret. Komiteer veileder dommer elever/aspiranter under 

utdanningen og assisterer de med dokumenter de behøver. 

Sak 32.19, Eventuelt: Neste styremøte planlegges første uken i august i forkant av 

elverumsutstillingen. 

Møtet hevet 22:15                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


