
Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 02.12.19

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

Frafall: Marte-Emilie Rustad

Sak 48.19, status løshundkomiteen: Ringsaker prøva gjennomført med godt resultat, dag 1
ble 8 av 10 ekvipasjer premiert. Leder LK roser kjentmenn og andre frivillige for innsatsen.
Det var meget fine terreng og brukbart med elg å finne. Det blir lagt fram ett foreløpig
regnskap/resultat for prøven som viser ett lite underskudd.

Pga sykdomsforløpet med diare på hunder på sensommeren og tidlig høst er det desverre
ett etterslep på løshundprøver, det jobbes iherdig fra prøveledelsen med å få ut alle
påmeldte hunder. Prøveledelsen fungerer meget bra og er gode på få dommere til de
påmeldte.

Leder LK informerer om høringen som ligger ute vedr nye jaktprøveregler løshund. Komiteen
kommer med synspunkt og legger dette fram for styret før høringsfristen. Alle prøver er søkt
om for 2020.

Sak 49.19, status bandhundkomiteen: Leder komiteen informerer om høstens prøver. Noen
hunder har desverre ikke kommet seg ut på prøve, disse får refundert påmeldingsavgiften og
kan melde seg på neste prøvesesong. Nytt prøveprogram/registreringsprogram blir forsøkt
gjort klart før sesongen 2020.

Alle prøver er søkt om til 2020.

Sak 50.19, status utstillingskomiteen:Mange påmeldte til den nye innendørse utstillingen
på Kongsvinger. Alt er klart til utstillingen 07.12. Det er dannet en egen utstillingskomitee for
denne utstillingen, jobbes fortsatt med å få på plass egne komiteer til Trysil, Rena og
Elverumsutstillingen.



Leder i komiteen informerer om att fra 2021 må det muligens på plass nye lokaler for Trysil
utstillingen, dette undersøkes nærmere.

Rena utstillingen 2020 er satt til 2 mai.

I etterkant av styremøte er regnskap fra Elverumsutstillingen mottatt og det viser balanse og
overskudd inn til klubben.

Sak 51.19, info fra kasserer: Kasserer referer vedr.regnskap NM bandhund, regnskapet er i
balanse og viser ett lite overskudd.

Informeres om forventet resultat 2019.

Kasserer ber alle tillitsvalgte om å levere reiseregninger og andre utlegg slik att årsoppgjør
2019 kan gjøres klart.

Sak 52.19, Årsmøte 2019: Dato er satt til 15.02.20 på skytterhuset i Løten. Det avholdes
middag etter årsmøte etterfulgt av premieutdeling fra høstens prøver. Kvelden avsluttes
med fest og sosialt samvær. Innbydelse om dette kommer ut i klubbnytt nr 1 2020.

Sekretær informerer om att frasisgelse av verv skal inn til valgkomiteens leder innen 20.12,
forslag på nye kandidater skal inn før 06.01.20 og årsmøtesaker skal inn til sekretær innen
10.01.20

Sak 53.19, Bestilling championatskjold: kasserer tar på seg oppgaven med bestilling av
championatskjold.

Sak 54.19, Temakveld 2020: Sekretær undersøker om LJFF er interesert i ett felles
arrangement noe tilsvarende det vi hadde i Januar i år. Forslag er “elgforvaltning i ulverevir”
Vi tar dette videre på neste styremøte.

Sak 55.19, Ringsekretærkurs: Leder bandhundkomitee legger fram ett utkast for program
vedr ringsekretærkurs. To alternativer og to budsjett ble lagt fram. Styret vedtar enstemmig
att dette kan gjennomføres.

Sak 56.19, Utstillingsøknader 2021: Leder utstillingskomitee ønsket forslag på tidspunkt for
fremtidige Rena og Kongsvingerutstillingen. Det vedtas att Rena legges til første helgen i mai,
Kongsvinger legges til første helgen i desember.

Sak 57.19, Trysil utstillingen: Utstillingskomiteen informerer att det sees på alternative
lokaler for Trysilutstillingen 2021. Vurderer etter 2021 om det skal jobbes med få på plass en
2 dagers utstilling.

Sak 58.19, Klubbnytt: Klubbnytt fortsetter som før inntil videre. Vurderes om vi skal ha en
høring/sak på årsmøte om medlemmene ønsker att klubbnytt skal bestå.



Sekretær understreker att frister for levering av klubbnytt må opprettholdes og att stoff
sendest samlet.

Møtet hevet 21:30 Jon Slettetveit/sekretær


