
 
 

Styremøtereferat i Hedmark Elghundklubb 
Tirsdag 19. januar 2023 kl. 18.30 

Sted: Myklegard 
 

Tilstede: Kjell Erik Skaug, Gry Bodil Aas, Nils Rønaas, Olaf Monsbakken (teams), 
Ole Harald L. Kveseth, Tom Flåseth, Gaute Granmo, Kim A. Røhne og Amalie 
Madshus. 

 
Saksliste:  

 
1/2023 Kort status fra de ulike komiteer 

 
Utstillingskomiteen v/ Nils:  

Det er klart for utstilling på Vang til helga. Dommere for dagen er Arnfinn 

Hagen på NEG og Arne Foss på valper, jämthund, NES og øvrige raser. Skal være 

med dommerelever og aspiranter. 

 
Bandhundkomiteen v/ Gry Bodil:  

I mål med sesongen.  Jobber med planlegging av dressurkurs med oppstart i 
mars.  
 
Løshundkomiteen v/ Ole Harald: 

Endel prøver i Januar som er gått, men føret begynner å sette en stopper på 

dette. Det ble avholdt fysisk dommermøte på Sønsterud på tirsdag.  

 

 



 
Kasserer v/ Olaf:  

Stort sett ferdig med regnskap. Det har kommet ulike tilbud på profilering som 

blir sett på. Dette blir satt av i budsjett for år ´23. Det legges også inn forslag i 

budsjett på at hver komite skal få noe ekstra penger som de kan forvalte slik de 

måtte ønske.  

 
Kasserer avklarer med styret at regnskapet som skal legges frem på årsmøtet 

vil bli publisert senest 6. februar av personlige årsaker.  

 
2/2023 Årsmøtesaker 2022 

 Styret går igjennom saker til årsmøtet. Det ble behandlet fire saker fra 

Forbundsstyret, seks saker fra medlemmer og fire saker fra styret. Disse vil bli 

publisert med årsmøtepapirene. 

 
3/2023 Medlemskveld 

Tiltenkt å få til komisjonsmåling som er gratis for medlemmer fra kl. 11-13. 

Terje Østlie er booket fra kl. 14 der tema for foredrag er mentalitet hos hunder. 

Middag, premieutdeling og sosialt samvær utover kvelden blir fra kl. 17 og 

utover. Arrangementet vil bli avholdt på Milepelen Vertshus. Mat og dessert 

må betales av den enkelte på stedet. De medlemmer som måtte ønske 

overnatting må ordne dette selv. Info kommer på hjemmeside og facebook. 

 
 4/2023 Eventuelt 

Forbundet har avsatt ny dato for prøvelederkurs 18. mars. 2023 

 

For Styret v/ Amalie Madshus, sekretær  


