
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 29.07.19 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Marthe-Emilie Rustad, Ida Disenbroen, 

Olaf Monsbakken, Tom Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Camilla Hartz Repshus 

 

Sak 33.19: , status løshundkomiteen: Samarbeidsavtale er utarbeidet og underskrevet med 

Østerdalen elghundklubb vedr samlet 2 dagers prøve. Annonser om prøver er lagt ut på 

hjemmeside, facebook, klubbnytt og elghunden. Påmeldinger er åpnet. Noen påmeldinger 

har kommet ifm unghundprøven. Dommermøte blir den 19.08 på myklagard for 

gjennomgang/oppfriskning av regler foran prøvesesong. Rune Viken og tracker kommer også 

på dette møtet og reklamerer litt og informerer om produktene samt avtalen som er 

forhandlet fram. Linda Lien med Oscar av Ladderud er tatt ut som deltager på UM, Hans 

Grøndal med Nordhuelia`s Nero er første reserve. Hedmark stiller også en dommer på 

arrangementet. 

Sak 34.19 status bandhundkomiteen: Frafall pga ferie. Knut Thoner informerte litt om NM 

bandhund. 

Sak 35.19, status utstillingskomiteen: Alle utstillinger er planlagt fram til Rena 2020. 

Komiteen fordeler oppgaver til Elverumsutstillingen. Til utstillingen blir det også meget fine 

premier. Barn og hund arrangeres av NJFF på søndagen som eget arrangement. Komiteen 

har også laget en instruks for hvordan enkelt hente ut elektroniske kritikker, disse blir også 

lagt tilgjengelig slik att deltakere kan få. 

Sak 36.19, info fra kasserer: Kasserer informerer om att søknaden som ble sendt vedr mva 

refusjon er behandlet og godkjent. Blir også lagt  fram ett foreløpig regnskap for 1 halvår 

som viser ett lite overskudd. Klubbens økonomi er i balanse. 

Sak 37.19, Invitasjon regionale samlinger: Det ble ytret ønske om å flytte dato for 

samlingen, dette er sjekket ut og lar seg ikke gjøre. Hedmark elghundklubb stiller med 6 

deltagere på regional samling. Deltakere har eget møte i forkant av samlingen. 



Sak 38.19, Høringer: Forbundstyret ønsket uttalelse fra områdeklubber vedr nye forskrifter 

som er på høring. Ingen innvendinger mot høringene. 

Sak 39.19, Eventuelt: Vi ser på muligheten for å endre litt i klubbnytt, oppdatere layout og 

mer info i bladet. Dette settes opp som egen sak på neste styremøte. 

Møtet hevet 21:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


