
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 17.09.19 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Ida Disenbroen, Olaf Monsbakken, Tom 

Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Marte-Emilie Rustad, Camilla Hartz Repshus 

 

Sak 40.19: status løshundkomiteen: Klubbmesterskap ble avholdt i Trysil, det var påmeldt 

10 hunder, 8 startende hunder. Det ble også kjørt tracker live sending for publikum. 

Komiteen har mottat 3 dommersøknader, disse blir vurdert i av komiteen og instilling legges 

frem på neste styremøte. Den planlagte unghundprøva avholdes den 20.09 med base 

Hokåsen/Kongsvinger, her er det 17 påmeldte hunder noe som viser stor interesse. Her blir 

det også tracker live sending. Komiteen har også avholdt dommersamlinger i forkant av 

sesongen så nå er alle som skal dømme i høst oppdatert på regelverk. 

Sak 41.19, status bandhundkomiteen: Frafall til møtet, men nestleder informerer om ett 

vellykket NM med gode tilbakemeldinger. Alle sommerens og høstens bandhundprøver er 

ferdigstilt. 

Sak 42.19, status utstillingskomiteen: Noe utfordringer med å få ferdigstilt 

Elverumsutstillingen, dette blir fulgt tett opp. Kasserer blir med på de neste møtene med 

NJFF. Kongsvinger utstillingen går som planlagt, det blir også tilbud om øyelysing av hunder 

på dette arrangementet i regi av Grue dyreklinikk. Det blir ringtreninger i forkant, disse blir 

annonsert på hjemmesiden og sosiale medier. Trysil utstillingen 2020 er ferdig planlagt, 

dommere er klare. Komiteen kommer til å legge fram ett forslag til styret om en 2-dagers 

utstilling i 2021. Ny søknad om Rena utstillingen 2020 blir sendt, dato settes til 2 mai. Det 

har vert lite respons på «annonsen» om medlemmer til utstillingskomiteen, oppfordrer 

styremedlemmer til å komme med forslag. 

Sak 43.19, arbeidsmøte i komiteer: Leder oppfordrer utstillingskomiteen til å danne egne 

«komiteer» for hver utstilling, dette for å lette arbeidet noe samtidig att hovedstyret 

frigjøres og ikke binder seg for mye opp i komitee oppgaver. 



Sak 44.19, info fra kasserer: Ajour med regnskap. Mottatt spørreskjema fra BDO som blir 

besvart og levert inn. 

Sak 45.19, Info etter regionale samlinger: De som ikke hadde mulighet delta på regionale 

samlinger fikk info om innholdet, dette er også sendt ut til samtlige styremedlemmer. 

Sak 46.19, Klubbnytt: Vi gjør ett forsøk på gjøre klubbnytt bedre, oppdaterer layout og 

prøver skaffe mer stoff. Ida tar saken. Ber alle om att frist for stoff til klubbnytt blir 

oppretholdt. 

Sak 47.19, Årsmøte 2019: Dato settes til 15.02.20, undersøker muligheten for å leie 

skytterhuset i Løten. 

Møtet hevet 22:30                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


