REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB

Tid: Mandag 23.11.15
Sted: Myklegard
Tilstede: Marianne R. Grønvold, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen,
Jan Gudbrandsen, Lars Lundby, Geir Lundsbakken, Erling Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
Ikke laget noe skriv fra utstillingskomiteen ennå med info til raseringer.
Erling har sendt inn til forbundet en forandring i vedtektene våre fra sist
årsmøte. Ikke hørt noe ennå.
Klubbkamp Halden ble avlyst.
Reparasjon av klubbens henger. Tar opp på årsmøtet om kjøp av ny.
Rett navn på jaktprøvedommerkandidat er Knut Einar Nordhagen.
Jaktprøvekomiteen ønsker å samle prøvelederne til et felles møte. Dette
ordner de selv. Skal samle alle dommere senere og diskutere
dommermangelen.
2. Jaktprøver 15/16.
Løtenprøva går til helga 28.-29.11. med 10 påmeldte hunder. Denne prøva
kolliderer med flere andre EP prøver, noe som er uheldig.( Det har derfor
etter styremøtet blitt forandret på noen prøvedatoer for 2016. Geir/Knut la da
inn ny prøvedato for bevegelig EP til 10.-13./11.16. Og KM ble flyttet fra 3.
12.16 til 01.10.16.)
I Eidskog sliter man med å skaffe ulvefrie terreng.
På klubbmesterskapet som arrangeres 5.12. kan man gå i eget terreng, men
dommer skal trekkes.
Korrektur på jaktprøvene for neste sesong må gjøres før 25.11. På 2 av EP
prøvene er det oppgitt feil priser, men det vises ikke på offisiell versjon.
SP prøva i sør må muligens flytte seg pga ulvesituasjonen. Prøveleder ser det
an. Jf ovenfor om forandring av prøvedatoer.
3. Rovdyrsituasjonen.
Ikke mye HHK får gjort. Må bare se det an.
4. Harejaktkurs med Vang JFF.
Ble avlyst pga div uheldige omstendigheter. For senere ønsker styret at
Vang/Hedmark JFF ordner det tekniske, mens HHK kan delta som
hundeførere.
5. Juletallerken.

Bestemt til 10. desember på Myklegard. Erling inviterer utfra oppsatt liste.
6. Ny høring om vedtektene til NHKF.
Støtter forslaget i §2,2 og sender svar til det.

Styret vedtok å holde en egen jubileumsfest, fortrinnsvis på vårparten.
Vi satser også på å holde en jubileumsutstilling den 25.juni 2016.
Utstillingskomiteen finner fram til utstillingsleder på jub.utst. Anne Marit
Olsen forespørres som dommer.
7. Utstillinger 2017.
Birger Grønstad har sagt ja til å overta som utstillingsleder på
Elverumsutstillingen i august fra 2016.
Frist for å søke om utstillinger i 2017 er 05. desember.
Morokulienutstillingen blir den 20.mai 2017
Hedmarksutstillingen blir 29.april.
8. Jubileumsåret 2016.
 Fest : mars/april. Marianne snakker med festkomiteen om jub.festen.
Oppretter en egen festkomite for denne jub.festen. Styret ber om
årsmøtets støtte til å bevilge inntil kr 30.000 til jubileet.
 Jub.utstillingen blir den 25.6.
 Vetr. Søyland Larsen inviteres til en temakveld i mai.
9. Annonse om utstillingene i 2016 må inn i Harehunden. Trolig klarer det
seg med å annonsere i utgave 2 i april. Marianne sjekker utgivelsestid
med redaktøren.
10.Evt.
Knut foreslo å dele ut caps med HHK logo til dommerne på EP. Godkjent.
Utbetaling av overskudd fra Prestøyautstillingen er ennå ikke innbetalt til
oss. Det er purret.
4 stk er interessert i å utdanne seg til jaktprøvedommere. Positivt. Knut
Kjeverud blir kursleder.
Årsmøtet vårt blir den 9.mars 2016 på Myklegard.
Neste styremøte er den 09. februar kl 18.30 på Myklegard.

Erling

