
Referat styremøte i Hedmark elghundklubb den 26.02.20 kl 19, sted Myklagard

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

Frafall: Ida Disenbroen, Marthe Emilie Rustad

Saksliste:

1.20, Info fra løshundkomiteen: Status fra komiteen.

 Lite aktivitet siden siste styremøte, leder i LK informerer om noen reaksjoner på redusering av
dommerhonorar forrige sesong, dette kommer opp igjen som sak på ett senere styremøte.

2.20, Info fra bandhundkomiteen: Status fra komiteen.

 Lite aktivitet siden sist, men det blir planlagt ett bandhundkurs mot sommeren.
Ringsekretærkurs ble flyttet dato på, dette passet alle deltagere.

3.20, Info fra utstillingskomiteen: Status fra komiteen.

 Leder komitee var ikke tilstede, ingenting referert.

4.20, Info fra kasserer: Status fra kasserer.

 Kasserer informerer kort om årsresultat så langt. Han ber også om att de enkelte komiteer nå
lager budsjett for hver aktivitet de skal ha. Eks: budsjett pr utstilling, pr samlet prøve, pr
klubbaktivitet etc. Dette stiller kasserer som krav. Da vil det være lettere ha full oversikt over
klubbens økonomi.

5.20, RS saker og RS valg: Løs og bandhund komitee legger fram endelig forslag vedr championat
krav, ref årsmøte. Vi gjennomgår og innstiller kandidater ifm RS valg, valgliste er sendt ut fra leder.

 RS- saken med nye regeler vedr championatkrav legges fram. Valgliste legges fram.
Undertegnede har sendt dette videre til valgkomitee og sekretær NEKF.

6.20, Invitasjon fra Jon Steinar Vangen: Jon Steinar Vangen har invitert klubben til ett arrangement
på Disenå i Juni, Knut Thoner framskaffer alle detaljer rundt dette før styremøte og legger fram dette.

 Det blir en god dialog rundt dette arrangementet. Styret bestemmer att å arrangere en evt
utstilling utgår fra styrets side. Det besluttes att klubben holder stand for å reklamere egne
aktiviteter. Nestleder holder kontakt med Jon Steinar Vangen og koordinerer dette.



7.20, Gjennomgang dommer godtgjørelser: Det har vert noe uvisse rundt godtgjørelser, spesielt på
prøveledere. Vi gjennomgår dette og får dette protokoll ført.

 Går gjennom alle godtgjørelser: dommerhonorar løshund, 800 kr pr prøve

Dommerhonorar bandhund, 800 kr pr prøve

Alle sporprøver, 300 kr pr prøve

Prøveleder får 50 kr pr administrerte prøve.

8.20, eventuelt

 Enighet i styret vedr å renovere klubbhenger, det skal lagest hyller og innredning for å få bedre
plass. Dette gjørest iløpet av våren.

Jon Slettetveit/sekretær


