
Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 21.01.19, på Myklagard

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Lars-Ola Rustad, Ida Disenbroen, Jon Harby, Knut Thoner,Jonny
Rustad, Jon Slettetveit

Fraværende: Camilla Hartz Repshus

Sak 66.18, status løshundkomiteen: Årsmelding er overlevert, gjenstår noen 2-dagers
prøver, noen områder er vanskelig å gå i nå pga snø, ellers lite nytt. Premier og diplomer blir
klare i forkant av årsmøte

Sak 67.18, status bandhundkomiteen: Alle prøver er gjennomgått og ligger i NPP og er ute
på dogweb. Ellers lite nytt

Sak 68.18, status utstillingskomiteen: Eidskogutstillingen ble avholdt for siste gang i
desember og blir nå avviklet til fordel for en innendørs utstilling, dette også sør i
aktivitetsområdet. Fått henvendelse i fra Oslo områdets elghundklubb vedr samarbeid om 2-
dagers utstilling. Hedmark elghundklubb velger å takke nei til dette for heller å bruke tid og
ressurser på å ha god kvalitet på egne utstillinger. Det er møte i febr vedr ny kontrakt
elverumsutstilling/plassen på prestøya. Trysilutstillingen ble avholdt 19.01 med
rekordmange deltakere og meget gode premier. Mange positive tilbakemeldinger fra
fornøyde deltakere. Vedr elektronisk føringer av kritikker besluttet styret å kjøpe inn en
nettløsning så vi slepper være avhengig av andre. Leder utstillingskomiteen er på saken.

Sak 69.18, prøveleder sporprøver: Det jobbes fortsatt med skaffe prøveleder, men det ser
nå ut til vi har funnet rette kandidaten, det blir avgjort i god tid før sesongstart.

Sak 70.18, styregodtgjørelser: Det ble gjennomgått styregodtgjørelser, disse er 4000,- til
leder, 2000,- til styremedlemmer. Prøveledere sin godtgjørelse er 50,- pr administrerte
prøve.

Sak 71.18, dommerhonorar: Det blir praktisert ulikt mellom forskjellige klubber. Noen
klubber betaler «håndpenger» til dommere prøvedagen, Hedmark bla betaler dommere i
etterkant fra 2018. Styret sender inn sak til forbundstyret og det foreslås att de tar en
overordnet avgjørelse for å få praktisert utbetaling av dommerhonorar likt mellom alle



områdeklubber. Saken følges opp etter tilbakemelding fra FS. Kommentar 22.01: styret
avventer å sende inn evt sak siden vi nå har MVA på våre aktiviteter. Det er også NKK som
krever att all inn/utbetaling skal gå via de.

Sak 72.18, årsmøtesaker: RS- sakene ble gjennomgått. Styret har en innstilling til de
forskjellige sakene, men anbefaler att RS-sak 1 utsettes i påvente av gjennomgsang av
rapport som blir framlagt vedr HD røntging. RS-sak 2 og 3 er styret innstilling samme som
forbundstyret innstilling.

Sak 73.18, regnskap og økonomi: Kasserer informere om fjorårets regnskap, det meste er
klart, mangler noen utbetalinger tilløshunddommere. Gjennomgår også MVA spørsmålet,
dette er sendt inn til FS som ser på saken. Kommentar 22.01: Det er nå kommet brev fra FS,
vi som klubb er MVA pliktige på aktiviteter som jaktprøver og utstillinger. Dette informeres
videre om på neste styremøte.

Sak 74.18, klubbnytt: Frist for sende stoff til klubbnytt er satt til 24.01. Klubbnytt går da i
trykk slik att medlemmer har det i forkant av årsmøte.

Sak 75.18, valg: Valgkomiteen foreslår sin foreløpige innstilling, de fleste verv som nå er på
valg er besatt.

Sak 76.18, årsmøte/fest: Årsmøteorganisering blir gjennomgått. Vi ber også inn styret i
samarbeidende klubb samt forbundstyret til festen. Siden det er jubileum er det enighet i å
spandere velkomstdrink etter årsmøtet

Sak 77.18, Eventuelt: Det blir besluttet å tegne en forsikring som vil fritar oss ansvar dersom
vi får MVA plikt på aktiviteter, dette følges opp på styremøter etter ny kasserer er valgt. Knut
Thoner informerer også etter ledermøte som var 19.01.

Møtet hevet 21:30 Jon Slettetveit/sekretær


