
 

 

Styremøtereferat Hedmark elghundklubb 26.02.19 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Knut Thoner, Cato Flatner, Camilla Hartz Repshus, Ida Disenbroen, 

Olaf Monsbakken, Tom Flåseth, Jon Slettetveit 

Frafall: Marte-Emilie Rustad 

 

Sak 1.19 godkjenning innkalling: Innkalling godkjent UA 

Sak 2.19, status løshundkomiteen: Ny leder i løshundkomiteen Cato Flatner presenterer seg 

selv. Legger fram ett forslag på hvordan han vil styre løshundkomiteen og dens arbeidsmåte. 

Det vil bli utarbeidet en instruks og ett eget årshjul for komiteen slik att alle frister og 

aktiviteter blir opprettholdt. Det vil bli søkt om flere ref.nr på prøver slik att resultater kan 

legges ut fortløpende etter dommermøter. Komiteen legger stor vekt på kvalitet på sine 

arrangement i 2019. KM 2019 legges til Trysil området i september, september blir også 

tidspunkt for årets unghundprøve. Komiteen starter sitt arbeide omgående etter kveldens 

møte. Komiteen består i 2019 av Cato Flatner, Patrick Gustavsen, Marius Olaussen og Jonny 

Rustad. 

Sak 3.19, status bandhundkomiteen: Ny prøveleder sporprøver er Vidar Huse, Isak 

Halvorsen blir NKK rep. Det åpnes ganske snart for web påmelding til disse prøvene. Det er 

planlagt sporkurs også i 2019, samme oppleg som i fjor der det blir avslutning med att 

deltagere kan gå opp til sporprøve. Samla bandhundprøver vil også få ett løft med en 

«høyere standard» Trysil prøva utgår i år pga NM bandhund. Roar Henningsen har søkt 

opptak som dommerkandidat, enstemmig vedtatt. Budsjett til NM 2019 viser overskudd 

også etter det er tatt hensyn til MVA plikten som trolig kommer. Badhundkomiteen 

utarbeider også sitt eget årshjul for 2019. Komiteen består i 2019 av Camilla Hartz Repshus, 

Arild Berget og Olav E Rønningen. 

Sak 4.19, status utstillingskomiteen: Planlegging av Rena utstillingen er i rute, premier og 

personell er på plass. Ringtreninger blir avholdt i forkant, dette planlegges med Arild Berget 

og datoer vil bli publisert. Dommere Rena er Britt Nyborg og Nils Erik Haagenrud. 

Treknigspremier blir publisert i katalogen denne gangen for å sørge for att alle vinnere får 



premiene med seg hjem. Det er satt opp kurs i føring av elektroniske kritikkskjemaer, dette 

er 6 mars på Myklagard.  Søknader om utstillinger i 2020 er i orden. 

Sak 5.19, info fra kasserer: Ny kasserer Olaf Monsbakken presenterer seg selv. Monsbakken 

er tidligere revisor for klubben og har således god kjennskap til klubbens økonomi. Kasserer 

informerer videre om utfordringen vi har/kan få vedr mva plikt på våre aktiviteter. Han 

arbeider videre med dette for å skaffe oversikt og status og regner med ha ett godt svar for 

“veien videre” før neste styremøte. 

Sak 6.19, Årshjul: For å holde god oversikt over tidsfrister og aktiviteter har Camilla laget ett 

årshjul. Dette legges i dropbox som er delt for alle slik att alle har mulight til å holde seg 

oppdatert på viktige datoer. 

Sak 7.19, RS-delegater: Vi kan stille med 6 delegater på årets RS som blir avholdt i Stjørdal. 

Hvilke delegater som reiser bestemmes når RS-mappa med alle saker er ferdig og utlevert 

områdeklubbene. 

Sak 8.19, RS valg og saker: Sekretær sender inn foreløpige kandidater ifm RS-valget. 

Avventer RS-mappe. De sakene som FS har fremmet har vi tatt stilling til og styret stiller med 

åpent mandat til RS 2019. 

Sak 9.19, Priser på aktiviteter: Evt justering av priser på aktiviteter blir endret etter att mva 

spørsmålet er avklart. Inntill videre holder vi prisene på samme nivå som i 2018. 

Sak 10.19, dropbox: Camilla har opprettet en dropbox og laget en mappestruktur, der legger 

vi nå all relevant informasjon som skal være tilgjengelig for styret. Dette vil øke kontrollen på 

det vi holder på med samt være en felles plattform der alle tillitsvalgte kan holde seg 

oppdatert. 

Sak 11.19, Eventuelt: Ingen saker på eventuelt. 

 

Møtet hevet 22:00                                                                                 Jon Slettetveit/sekretær 


