
Innkalling til styremøte i Hedmark elghundklubb den 08.06.21 kl 19, sted Jonsbu
grendehus, Løten.

Tilstede: Jon Slettetveit, Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Tom Flåseth, Knut Joar Gundersen,
Cato Flatner og Olaf Monsbakken via skype link.

Frafall: Camilla Repshus, Ida Disenbroen

Saksliste:

13.21, Info fra løshundkomiteen: Kort info fra komitee leder.

Premier og skjold til premieutdelingen er klar. Leder LK informerer om tilbakemeldingen fra
domsutvalget i NKK vedr klagesaken som ble sendt inn vedr aktivitetsområde. Dommersamling blir
den 19.06 klokken 13:00 ifm utstillingen i Nord Odal. Komite leder har etterlyst prøvelederkurset som
skulle vert arrangert ifjor, venter tilbakemelding fra FS. Komiteen har fått henvendelse fra vest
oppland ehk om ett mulig samarbeid vedr aktiviteter, dette sees nærmere på.

14.21, Info fra bandhundkomiteen: Kort info fra komitee leder.

Det blir ikke nordisk mesterskap – utsettes trolig 1 år. Uttak til NM er foretatt, HEHK får med 3
ekvipasjer – det blir med en reserve ekstra som trolig vil kunne representere Hedmark.
Det er åpnet opp for separat prøver og påmelding fra og med 01.07.
Få dommere påmeldt til 19.06 – vi ettersender presentasjon. Det er oversendt bestilling på bandhund-
premier i glass. Vi skriver ut diplomer til de deltakerne som skal ha diplomer.

15.21, Info fra utstillingskomiteen: Komiteleder informerer om planlagt utstilling den 19.06.

Nærmer seg klart til utstilling 19.06, mangler noe personell men det kommer på plass. Kommet svar
vedr uttalelse fra dommer på Rena utstillingen. Dommer har tatt denne til etteretning. Rosetter og
premier til utstilling og premieutdeling er klart. Kommet henvendelse fra NJFF om vi kan ha stand på
to-dagers utstilling den 14-15.08 i Elverum. Nytt utstillingstelt er bestilt. Leder utstillingskomitee
skriver inn til styret om det bør være noen form for kompensasjon vedr arrangering av utstillinger,
noe likt prøveleder godtgjørelse. Komiteleder bes av styret og vurdere hvilke godtgjørelse dette skal
være, størelsesorden etc og legge fram for styret slik att det kan bli tatt opp som årsmøtesak 2021.

16.21, Info fra kasserer: Kort info fra kasserer

Lite aktivitet siden sist, økonomi og mva oppgaver innsendt og iorden. Kasserer informerer om att det
ikke gis kompensasjon for avlyste arrangement lenger (tiltakspakker ifm covid 19)



17.21, Arrangement ifm utstilling den 19.06: Status på dette.

Alt booket og klart, Kjell Erik, Knut og Tom har oversikt.

18.21, Forespørsel fra FS vedr NM 2024: Det har kommet henvendelse fra FS vedr NM løshund 2024,
leder informerer. Styrets beslutning protokollføres.

FS leder Endre Stakkerud henvendte seg til vår leder og forespurte om vi kunne arrangere NM løshund
2026 dersom tildelingen i 2024 tilfalt Buskerud ehk. Styret Hehk synes ikke dette er måten og avgjøre
en slik sak på og henviser til att vi ønsker en avgjørelse tatt av hele FS samlet. Avgjørelsen om hvem
som får tildelt NM løshund 2024 blir tatt på FS sitt styremøte den 15.06.21

19.21, Dommerjakker: Vi har fått tilbud på dommerjakker, dette diskuteres og en avgjørelse tas.
Cato har info vedr jakkene

Cato har innhentet ett godt tilbud på dommerjakker. Det diskuteres i styret om vi skal kunne gi en
rabbatert pris til våre dommere, løs og bandhund. Kasserer har store innvendinger mot å sponse en
slik gode for våre dommere uten å ha ett årsmøtevedtak og egen post i budsjettet. De fleste
styremedlemmer mener det bør være rom for dette innenfor budsjettrammen da flere poster i år mest
trolig ikke kommer til å bli brukt. Denne diskusjonen skaper så stor uenighet att saken trekkes og
heller prøves for årsmøtet 2021.

20.21, Ny hjemmeside, status og fremdrift ny hjemmeside.

Leverandør av hjemmesiden etterlyser bilder så er siden klar. Leder sender en påminnelse til styret
med kort frist for materiell, deretter lanseres ny hjemmeside.

21.21, eventuelt,

Det sees på kontrakt mellom klubben og instruktør Gry Bodil Ås, denne oversendes styret for
kommentarer før evnt leder og Gry Bodil signerer denne. Kontraktene som er oversendt fra NJFF er
ikke egnet. Det er ønskelig med dressurkurs og Gry Bodil er foreløpig booket ca fra august for et kurs
på Rena.

Det er per 08.06. ca 30 påmeldte til ringsekretærkurs – pris er 1000,- per pers. Instruktør skal ha 800
per deltaker. Dette gir et overskudd på 6000 kr. Det er muligheter for refusjon på inntil 200 per
deltaker. Hvis denne blir godkjent så vil vi samlet får et overskudd på 12 000,-.

Jon Slettetveit/sekretær


