
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 20.05.19 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Camilla Hartz Repshus, Olaf Monsbakken, Tom 

Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Marte-Emilie Rustad, Ida Disenbroen, Cato Flatner 

Sak 19.19, status løshundkomiteen: Er i dialog med Østerdalen EHK. Venter på 

tilbakemelding på våre synspunkter ift sammarbeidet. Komiteen sammenfatter en 

sammarbeidsavtale som underskrives av begge parter. Lager invitasjon som publiseres på 

hjemmesider og facebooksider. Prøvedato fredag 20.09.19. 

 Komiteen sender/legger ut invitasjon til ungdomsmesterskap. Løshundkomiteen tar ut 

deltaker og dommer ihht uttaksregler. 

Dommersamlinger før prøvesesongen blir satt til uke 32 og 33. Oppdaterte dommerlister 

med NPP id sendes ut til alle dommere i disse dager. 

Planlegging av klubbmesterskap er i rute, prøveleder har full kontroll. 

Dato for 2. dagers samlet prøve må settes. Uke 43 er mitt forslag. 

Sak 20.19, status bandhundkomiteen: Leder bandhundkomitee informerer om sporprøver, 

alle ekvipasjer får refundert prøveavgift og melder på pånytt får å få med nye prøveavgifter, 

dommerhonorar etc. Fersksporprøver åpnes for påmelding 01.07. 

30 terreng og kjentmenn er klare for NM, det blir felles møte med alle kjentmenn i forkant 

av arrangementet. Planlegges dommermøte i slutten av Juni. Det vil med det første åpnes 

for påmelding til bandhundprøver. Kommet inn forespørsel om opptak som 

spordommerelev fra Stian Tannåneset og Tom Flåseth, styret har ingen innvendinger og 

disse taes opp som elever og tar kontakt med Vidar Huse for videre utdanning. 

Sak 21.19, status utstillingskomiteen: Sakene overføres til neste styremøte 

Sak 22.19, status mva/økonomi: Vedr. mva saken så er alle klubber oppfordret av 

forbundstyret til å registrere seg i mva registeret og følge mva regnskap. Klubben er nå mva 

registrert og all dokumentasjon er sendt inn. 



Det foreslås en reduksjon i dommerhonorar pga vi nå er pålagt å føre mva regnskap. Det 

sendest ut en «høring» til dommere og endelig endring på honorar blir tatt som egen sak på 

neste styremøte i Juni. 

For å holde kontroll på klubbens eiendeler og varer skal det på alle nyinnkjøp registreres 

hvem som har hva, samt føres en oversikt som kasserer skal ha. Dette for å holde god 

kontroll på verdien av varer. Komiteer og styremedlemmer sender egen oversikt inn til 

kasserer. 

Kasserer har tidligere foreslått att komiteer skal legge fram budsjett og foreløpige regnskap 

etter hvert arrangement. Styret stiller seg bak dette, vi mener dette skal være til god hjelp 

siden vi nå skal inn i ett mva regnskap. Til neste møte skal komiteer ha budsjett klart for 1 

halvår. 

Vurdering av redusering gratis jaktprøver taes opp igjen neste styremøte. 

Neste styremøte settes til 11 Juni, sted myklagard. 

Møtet hevet 21:15                                                                                  Jon Slettetveit/sekretær 


