
Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 12.05 20

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

Ikke møtt: Marte-Emilie Rustad, Ida Disenbroen

Sak 9.20, status løshundkomiteen: Cato informerer om siste nytt i komiteen. Liten endring i
medlemmene, Marius Olaussen går ut, Odd Arne Farsethås er nytt medlem i LK, ellers ingen
endring for 2020. Uttaksprøve NM er satt til 03.09. Unghundprøve blir 18.09, i år er det
Østerdalen elghundklubb som er arrangør med bistand fra HEHK. Ringsaker prøva blir 28-
29.10, base i år blir på Gåsbustua. Dommerhonorar endres til 1000,- kr pr prøvedag. To
dommersamlinger blir satt opp før sesongstart der det blir gjennomgang og oppfriskning av
prøveregler.

Sak 10.20, status bandhundkomiteen: Påmeldinger til bandhundprøver avventes litt i
påvente av nytt system, dette håpes på iorden ganske fort. Det er åpnet for blod og
ferskspor. Odalsprøva er satt til 22.08 og Trysilprøva går som før. Det er planlagt
bandhundkurs, base blir på Milepælen i Nord-Odal. Det er gjort en oppdatering på
dommerliste sporprøver. Vidar Huse fortsetter som prøveleder, Camilla Hartz Repshus er
NKK representant.

Sak 11.20, status utstillingskomiteen: Leder utstillingskomitee ikke møtt. Kjell Erik
informerer om att det blir utstilling på Elverum den 08.08.20. Saken flyttes til neste
styremøte

Sak 12.20, info fra kasserer: Det er utbetalt siste dommerhonorar fra sesongen 2019. Ellers
har det vert stille for kasserer siden siste styremøte. Olaf ser på muligheten for å kunne søke
noe refusjon for arangement som ikke har funnet sted grunnet Covid -19.

Sak 13.20,

 Årshjul: Datoer for styremøter fastsettes, sekretær setter inn datoer i årshjul. Første tirsdag i
måneden settes som styremøter, sommer og i jakttid blir det ingen møter. Saker meldes inn til
sekretær en uke for møtet. Komiteer legger inn egne aktiviteter i årshjul, dette er leder i
respektive komiteers ansvar å gjøre



 Veileder for prøveaktiviteter: Saken utgår, veiledere er utarbeidet og sendt ut.

 Hjemmeside: Det settes ned en arbeidsgruppe for å følge opp sak om ny hjemmeside som ble
vedtatt på årsmøtet 2019. Odd Arne Farsethås er leder i arbeidsgruppen og har fullmakt fra
styret til innhente priser og forslag på ny hjemmesideløsning. Han rapporterer til styret
fortløpende.

 Komiteer - leders ansvar: Styret har vedtatt att hver enkelt komiteeleder skal utarbeide en
skriftlig instruks for hvordan komiteen skal driftes og organiseres. Instrukser skal legges fram for
styret på neste styremøte. Sekretær og kasserer skal gjøre likeså, instrukser legges fram for
styret på første styremøte etter ferien. Styret registrerer også noe usikkerhet om hvem som er
medlemmer i de forskjellige komiteer. Komitee ledere SKAL legge inn medlemmene i en egen
mappe i dropbox, dette gjørest før neste styremøte og informerer resten av styremedlemmer.
Komiteeledere skal legge inn all relevant informasjon samt egne arrangement fortløpende inn i
dropbox, da har vi ett levende dokument som vil styrke vår organisatoriske utvikling.

 Gjennomgang av skriv vedr avlysing RS: Det informeres rundt saksgangen vedr avlysing av RS
2020. Det har kommet sterke reaksjoner fra områdeklubber rundt att RS 2020 ble avlyst. Det er
sendt ut ett brev til alle områdeklubber som leses opp og som styret stiller seg enstemmig bak.
Leder HEHK tar kontakt med avsender og koordinerer videre dialog.

Sak 14.20, Lokale dommerkontakter utgår fra 2020. Prøveleder fordeler dommere rett til ut
ifra påmeldingsystemet. Hundeførere får da en mail der det står hvem som er oppnevnt som
dommer, hundefører tar da direkte kontakt med dommer og avtaler prøvedag og sted.

Sak 15.20, Saken utgår, leder i utstillingskomitee ikke møtt. Kjell Erik informerer om planlagt
utstilling 08.08.20.

Sak 16.20, Forbubdstyret har vedtatt å låne ut kr 600 000,- til NKK grunnet NKK sitt
likviditetsproblem som følge av Covid-19. FS oppfordrer omrpdeklubber til donasjon og gi lån
til NKK. Kasserer leser opp låneavtalen mellom FS og NKK, denne framstår som uryddig og
lite informativ med mange X faktorer, styret HEHK stiller seg ikke bak denne låneavtalen.
Leder HEHK sendte også en rekke spm inn til FS vedr denne låneavtalren, spørsmålene er
ikke besvart. Styret i HEHK kan derfor ikke stille seg bak en slik låneavtale. HEHK låner ikke ut
penger til NKK i denne omgang.

Møtet hevet 21:45 Jon Slettetveit/sekretær


