
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 08.04.19 

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

Monsbakken, Tom Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Marte-Emilie Rustad, Ida disenbroen 

 

Sak 12.19, status løshundkomiteen: Komiteen har hatt gjennomgang av dommerlister vedr 

oppdateringskurs. FS har mottatt nye lister med de dommere som har kurset. Det er også 

fulgt opp settedommere/dommerelever som mangler utfylling på opplæringskort. Alle ref.nr 

på prøver er nå ferdig meldt og sendt inn til NKK. Klubbmesterskap 2019 blir i Trysilområdet, 

Patrick Gustavsen er prøveleder og ordner terreng, dato er satt til 8 september. Det 

planlegges unghundprøve i samarbeid med Østerdalen elghundklubb i uke 38, lokasjon for 

evt overnatting for deltakere er booket. Cato Flatner er prøveleder og ordner terreng. Det 

blir satt en øvre grense på 15 deltagende hunder. 2 dagers samlet løshundprøve vil bli lagt til 

Ringsaker og evt Løten området. Det blir også dommerkurs/møte i forkant av prøvesesong 

for felles gjennomgang av regler slik att vi får en mest mulig lik tolking av regelverket. Det 

blir laget liste over de som skal ha refundert påmeldingsavgift fra i fjor og levert kasserer for 

utbetaling. 

Sak 13.19, status bandhundkomiteen: Samla prøvene i 2019 blir NM og Odalsprøva, 

Odalsprøva blir også årets KM. Dommersamling for bandhund før sesongstart. Gjennomført 

møte i NM komiteen den 20 mars på rådhuset i Elverum. NM budsjett er i balanse, da er 

også evt mva tatt høyde for. Områdeansvarlige begynner også å få det meste i orden til NM. 

Program er skissert og snart klart. 

Sak 14.19, status utstillingskomiteen: Ringpersonell til Rena er klart, mangler en hjelper til 

tavle evt jakkesalg. Kiosk salg til Rena utstillingen er også avklart og i orden. Gjennomført 

kurs i føring av elektroniske kritikk skjemaer. Det er opprettet en facebook gruppe for 

ringpersonell som vil lette jobben med orgsanisering av personell. Her vil det også bli lagt ut 

info om utstillinger,regler mm. Det er satt opp budsjett for utstil linger som skal hjelpe oss å 

få ting i balanse. Gruppepremie til Elverum er klart, fine premier. Annonsen til Elverum er 

klar. Dommere og ringpersonell til Elverumsutstillinga er også i orden. 



Sak 15.19, Mva saken: Kasserer informerer om mva plikten. Styret enes om å utforme ett 

brev til FS der vi ber de ta tak i denne utfordringen slik att klubbene tolker dette likt. Vi vil 

også forsøke få med oss andre større klubber på dette som en felles henvendelse. Kasserer 

utformer brev, leder informerer naboklubber og det settes en svarfrist til FS. Kasserer vil 

også att styret lager en oversikt over klubbens eindeler og oppnevner en ansvarlig for dette. 

Medlemsregisteret skal også bli fulgt opp av sekretær og kasserer. 

Sak 16.19, Samarbeid med Oslo, evt andre klubber: Løshundkomiteen har evaluert 

samarbeidet med Oslo områdets elghundklubb. Leder løshundkomitee legger fram forslag 

om å avslutte dette samarbeidet og prøve ut nye geografiske områder. Styret stiller seg bak 

denne avgjørelsen. Det vil bli sendt ett formelt skriv til Oslo områdets elghundklubb der det 

informeres om dette. 

Sak 17.19, RS 2019: Styret går gjennom RS-sakene, det blir avholdt ett foredrag vedr HD 

saken kvelden før RS, styret tar endelig innstillingen i saken da siden vi drar på RS med åpent 

mandat etter årsmøtevedtak. 

Sak 18.19, eventuelt: Vi forsøker med enn vervekampanje for å få nye medlemmer. 10 

første som melder seg inn som nye medlemmer kan få kjøpe klubbjakker til kostpris.  

Møtet hevet 22:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


