
Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 16.01.20

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

Frafall: Marte-Emilie Rustad, Ida Disenbroen

Sak 59.19, status løshundkomiteen: LK informerer om resultat/regnskap etter samla prøver,
totalt sett viser det ett lite underskudd, men med noen småjusteringer vil begge disse gå i
pluss neste år. Begge samla prøvene har fått meget gode tilbakemeldinger og disse vil bli
videreført neste prøvesesong. Leder LK informerer om utaksprøver og regler ifm NM
deltakelse, Hedmark kommer til å arrangere en samlet uttaksprøve til NM løshund. Kriterier
for påmelding uttaksprøve blir lagt ut på hjemmeside i god tid før aktuell prøve. 10
løshunddommere skal på prøveleder kurs på G.moen den 21 mars, dette vil styrke
prøveledelsen i klubben. Premier for sesongens løshundprøver er klare og vil bli delt ut i
etterkant av årsmøtet.

Sak 60.19, status bandhundkomiteen: Leder bandhundkomite informerer om att
planlegging for sesongen 2020 er godt igang, påmeldinger er allerede åpnet. 3 dommere fra
bandhund kommer også til å stille på prøveleder kurs. Bandhundkomite for 2020 er satt,
dette gjør komiteen styrket og kommende aktiviteter vil bli gjennomført problemfritt.
Premier etter prøvesesongen er på plass og vil bli delt ut etter årsmøtet.

Sak 61.19, status utstillingskomiteen: Kongsvinger utstillingen gikk bra med god deltakelse.
Mange hunder er også påmeldt kommende Trysilutstilling, her kommer også svenske
jämthundklubben til å ha stand. Det blir vurdert om Rena utstillingen 2020 skal bytte
lokasjon. Dommere for Rena utstillingen er booket og klart.

Sak 62.19, info fra kasserer: Kasserer informerer om status på regnskap og budsjett 2020,
dette vil han også legge fram info om på årsmøtet.



Sak 63.19, Gratis jaktprøver som premier: Dette skulle vurderes etter sesong 2019, ref sak
29.19. Styret er positive til att ordningen fortsetter med 2 stk gratis jaktprøve som premie pr
utstilling.

Sak 64.19, RS-saker fra FS: Styret gikk gjennom saken og taes videre med til årsmøtet.

Sak 65.19, Ledermøtet: Leder i klubben refererer fra leder møte som ble avholdt nylig på
G.moen. Gjennomgått og presentert ny registreringsløsning jaktprøver. Info om revidering
av jaktprøveregler som blir i 2021, det er ett ønske om att vi nå skal “synkronisere” oss med
Sverige og Finland. FS jobber med ny hjemmesideløsning. Info om disiplinærreglementet.

Sak 66.19, Temakveld 2020: Det vil bli arrangert en temakveld i samarbeid med Løten jeger
og fisk i Mars måned. Da vil temaet bli utstillinger, grunnlag for bedømmelse og viktigheten
av ett godt eksteriør på en jakthund. Arild Berget blir foredragsholder. Styret håper på godt
oppmøte.

Sak 67.19, Årsmøtesaker: Styret gjennomgikk årsmøtesakene og tok en innstilling til disse.
Sakene blir sendtut i disse dager til medlemmer som kan forberede seg til årsmøtet.

Sak 68.19, Eventuelt: Kommet inn en sak som er “untatt offentligheten” saksmelder har fått
tilbakemelding fra styret.

Vedr. Ringsekretær kurs var det forespørsel om att klubben dekker deltakeravgift for egne
medlemmer som skal delta, styret stiller seg enstemmig bak dette.

Møtet hevet 22:45 Jon Slettetveit/sekretær


