
Innkalling til styremøte i Hedmark elghundklubb den 24.08.21 kl 19, sted Jonsbu
grendehus, Løten.

Tilstede: Kjell Erik SKaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Knut Joar Gundersen, Jon Slettetveit. Camilla
Hartz Repshus, Ida Disenbroen og Olaf Monsbakken deltok via teams link.

Frafall: Tom Flåseth

Saksliste:

22.21, Info fra løshundkomiteen: Kort info fra komitee leder. Dommermøte ble avholdt den 16.08
med 40 dommere som måtte og fikk en oppfriskning i å føre skogskort. Bra med påmeldinger til
samla prøvene unghund og Trysilprøva/klubbmesterskap. Flere påmeldinger på separatprøver og
dommere er booket.

23.21, Info fra bandhundkomiteen: Kort info fra komitee leder. Prøvesesongen er godt igang og alle
som er påmeldt har fått dommere. 2 dommere stile på NM bandhund, Knut Thoner og Camilla Hartz
Repshus. Vinner av NM ble Bergulssetras DA Luna, med eier Kjell Inge Løvlund. Kjell Inge og Luna blir
da tittelforsvarere på NM i 2023. Trysilprøva for bandhund blir avholdt 28-29.08, dommere og
ekvipasjer er klare.

24.21, Info fra utstillingskomiteen: Kort info fra komitee leder. Elverums utstillingen gikk av stabelen
den 14.08 på skogmuseet. Gruppe 5 hadde nærmere 180 hunder, noe som er meget bra.
Utstillingskomiteen kommer til å stille på evalueringsmøte i etterkant og foreslå noen forbedringer til
neste år. Planlegging til Kongsvinger utstillingen pågår, Nils sv Rønaas er utstillingsleder. Jaktprøver
som premier i junior og unghundklasse må gjennomføres innen 2 prøvesesonger fra
utstillingsresultatet. Jaktprøven er forbeholdt hund.

25.21, Info fra kasserer: Kort info fra kasserer. Stabil økonomi, lite nytt. Kasserer bestiller prosjektor
og lerret for visning på møter, kurs.

26.21, Hjemmesiden: Få på plass de siste før hjemmesiden tas i bruk. Arbeidsmøte. Ny hjemmeside
under utarbeiding, det blir gjennomgått noen utbedringer som foreslås for leverandør, Kjell Erik tar
det videre samtidig som vi prøver få tak i en brukermanual som legges i drop-box. Leder i klubben skal
ha det overordnede administrative ansvaret for hjemmesiden, komiteledere legger ut sin egen
relevante info vedr arrangementer og resultater og linker dette opp mot sosiale medier. Sekretær har
ansvar for publisering av referater, årsmøteinkallinger, protokoller osv. Preleminær dato for lansering
av ny hjemmeside settes til 01.12.21. Oppsigelse til Rena media vedr gammel hjemmside sendes
omgående.



27.21, Eventuelt: Det blir diskutert og bestemt att i forkant av RS møter skal delegater samles over en
dag/kveld for gjennomgang av RS sakene for å få en best mulig forberedelse.

Jon Slettetveit/sekretær


