REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB
Tid: Tirsdag 29. februar 2016.
Sted: Myklegard
Tilstede: Marianne R. Grønvold, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Jan Gudbrandsen, Lars Holen,
Erling Ness.
1. Referat og status fra forrige møte.
Deltok 9 hunder på Eidskogprøva. Godt gjennomført.
Ingen revehunder meldte seg til revprøva.
Har sendt inn kommentarer til NHKF sine høringsbrev ang. lovendring i forbundets
vedtekter og evt. utvidet mulighet for å starte drevprøver etter klovvilt i januar og februar.
Innsendt forslag fra en av våre medlemmer på ny ordfører i representantskapet i NHKF. I
denne saken har styret fått en uttalelse fra forbundet som forsikrer at styret i HHK har
vært i sin fulle rett til å forkaste forslaget. Det er også styrets oppgave, jf våre vedtekter
§4-3 å oppnevne representanter til NHKF ’s RS.
Det er gjort ny avtale med instruktørene våre om et nytt dressurkurs til våren.
Avgjort at premieutdeling fra årets ÅP prøver, og foredrag med vetr. Søyland Larsen for
våre medlemmer blir 28. april på Myklegard. Loddsalg
Kasserer ordner med premier, og alle premiesankere inviteres direkte. Ansvar L.H. og
K.K. Loddbøker ansvar K.K.
2. Årsmøte.
Invitasjon til årsmøte er sendt skriftlig i brev til alle som var medlemmer pr 31.12.15.
innen fristen 3 uker før årsmøtet.
Ang. innkomne forslag til årsmøtet, så trekkes styrets forslag om kjøp av henger. Et
forslag til tidsrom og sted for jubileumsfest er også feilaktig blitt tatt inn som årsmøtesak.
Dette forslaget er videresendt til festkomiteen, som igjen har vært i kontakt med
forslagsstiller.
Styret må ordne med oppdatert medlemsliste til årsmøtet, samt lapper til en evt.
avstemming.
3. Jubileumsåret 2016.
Jubileumsutstillingen blir på Gåsbu 25. juni. Kontaktperson er Marianne R. Grønvold.
Jobber med å finne en utstillingsleder på selve dagen. Dommer er Anne Marit Olsen. Blir
også et valpeshow der, samtidig. M.R.G. forespør Arnfin Frantzen om han kan stå som
reservedommer og dommer på valpeshow, samt som reservedommer på Morokulien.
Styret lager en spesiell jubileumsdiplom og en minnepremie til alle utstilte hunder. Må
bestille opp flere rosetter og premier.
M.R.G. tar kontakt med ansvarlige på Gåsbu i forhold til parkering og husleie.
Jubileumsfest er i festkomiteen sine hender,
Tid og sted er ikke avklart ennå. Komiteen samles på nytt etter årsmøtet.

4. Revidering av regler for klubbmesterskap.
Utsettes til neste møte.
5. Evt.
Mail til Harehunden er sendt inn med bl.a. utstillingsannonse.
NHKF har sendt ut et nytt høringsbrev. Denne gang om endring i NKK’s etiske
grunnregler for avl og oppdrett. Frist 1. mai. Styret tar opp dette på temamøtet/
medlemsmøtet 28.4.
Det er bestilt flere hederstegn. Kommet. Må bestille opp mer konvolutter. Ansvar K.K.

Erling

