
Styremøtereferat Hedmark elghundklubb den 27.01 kl 19, sted Jonsbu grendehus

Tilstede: Kjell Erik, Cato, Tom, Knut. Via skype, Camilla, ida og Olaf

Frafall: Marte Rustad

Saksliste:

49.20, Info fra løshundkomiteen: Kort oppsumering fra sesongen.

Leder LK går gjennom sesongen, totalt 162 dommerdager. HEkvipasjer har kommet fort ut på prøver.
LK håper på att fjorårets planlagte prøveleder kurs blir gjennomført i 2021, slik att prøvelederjobben
kan fordeles på flere. Saken vedr en påklaget prøve gått i annet aktivitetsområde er sendt NKK,
avventes svar derifra.

50.20, Info fra bandhundkomiteen: Kort oppsumering fra sesongen.

Alle prøver er ferdig meldt og resultater ligger i dogweb. Stigende prøveaktivitet, det er bra. Totalt 48
dommerdager i sesong 2020. Ny prøveleder sporprøver er Stian Tanåneset, han får opplæring for
sesongstart.

51.20, Info fra utstillingskomiteen: Kort oppsumering fra sesongen.

Grunnet covid-19 ble Trysil utstillingen avlyst. Vinteren og våren er fortsatt usikkert om det lar seg
gjennomføre utstilling. Neste planlagte utstillingen er på Rena i April. UK skal se på muligheten for å
avholde en utstilling før sommerferien. Styret diskuterer om det lar seg gjøre å ha ett felles
arrangement med utstilling på dagen og premieutdeling etter prøvesesongen på kvelden med sosialt
samvær. Dette for å kompensere att vi ikke kan avholde ordinær premieutdeling ifm årsmøte 2020.
Det er planlagt møte med NJFF i februar, usikkert på hvordan dette blir gjennomført.

52.20, Info fra kasserer: Legger fram regnskap 2020 og budsjett for 2021.

Styret har lest gjennom budsjett og regnskap, revisor har godkjent regnskap for 2020. Olaf informerer
om dagens kassabeholdning. Økonomien har gått bra i 2020.

53.20, Årsmøte 2020: Gå gjennom årsmøtesaker og plan for gjennomføring av årsmøte. Kjell Erik
lager en handlingsplan vedr evt ny hjemmeside og har klart ett preliminært budsjett for årsmøte.

Det gåes gjennom tilbud på ny hjemmesideløsning, dette legges fram for årsmøte. Årsmøte innkalling
og saker sendes ut ihht gitte frister med oppsatt dato 13 febr. Det sees på alternativ løsning via



Teams om smittevernhensyn ikke kan ivaretaes. Digitale årsmøter er i år anbefalt fra forbundet og
NKK har kommet med en veileder hvordan dette kan gjøres.

54.20, RS- saker: Vi går gjennom RS sakene og innstiller disse. Komiteledere må ha innstilling fra sine
komiteer klare.

RS sakene gjennomgås, i år er det forventet aktive tilbakemeldinger vedr nye championat krav og
revidering av jaktprøveregler. Forbundet sine RS saker publiseres sammen med årsmøte innkallingen.

Møtet hevet 22:00

Jon Slettetveit/sekretær


