REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB

Tid: Tirsdag 14.april 2015
Sted: Myklagard
Tilstede: Marianne R. Grønvold, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen,
Geir Lundsbakken, Jan Gudbrandsen, Erling Ness.
PS! Styremedlemmene bes gi beskjed dersom de ikke har mulighet for å komme
på styremøtene.
Sak 1.
Referat og status fra forrige møte.
- Venter på å få inn igjen underskrevet årsmøteprotokoll.
- Det var en uheldig episode med en av våre dommere på DM i høst. Sekretæren
tar kontakt med gjeldende dommer og ber han levere inn igjen dommerkortet
sitt.
- Klubbmesterskap rev. Ingen startet. Styret bør vurdere hva foreningen skal
gjøre for å få opp interessen for å delta på reveprøver.
- Eliteprøva på Eidskog i februar ble avlyst pga føreforhold.
- Trygve Fagersand får refundert startkontingenten sin fra DM pga episoden
med ovenfornevnte dommer.
Sak 2.
RS.
Marianne og Hans Olav reiser. Marianne har med fullmakt for en 3. stemme.
Ang en sak om registreringssperre på finsk støver, så støtter styret forslaget som
har kommet fram.
Sak 3.
Jaktprøvekomite.
Ny leder etter Glenn Espen Sparby blir Geir Linnes. Øvrige komiteer er ok.
Mangler foreløpig prøveleder for eliteprøva i Løten.
Kommende arrangement.
9. mai blir det medlemsmøte og premieutdeling fra åpen prøve. Sted: Gåsbu
jaktskytebane, på klubbhuset til Vang jakt- og fiskeforening. Knut Kjeverud
ordner premiene.

Utstillingskomiteene og dommere er klare. Ansvarlig sender ut bekreftelse til
dommere.
Det skal lages ”maler” for hvordan man går frem ift å logge seg inn og gjøre en
jobb på dogweb med jaktprøver og utstillinger. Geir Linnes og Knut Kjeverud
får oppdraget med å utforme malene.
Frist til neste ”Harehunden” er 15. mai. Da må annonse for høstens jaktprøver
inn.
Knut Kjeverud har tatt på seg å arrangere et jaktprøvedommerkurs for evt nye
dommere til høsten. Annonseres i medlemsskrivet som sendes ut til uka.
Info skriv.
Sendes ut til medlemmene snarlig. Med invitasjon til medlemskveld og
premieutdeling 9. mai. Oversikt over utstillingene våre i sommer og jaktprøver
til høsten.

Ref.
Erling Ness

