Styremøte Hedmark HHK 31.03.2014 Myklagard.
Tilstede: Anne Gjulem, Kurt J Moen, Stian Bjørnerud, Geir Linnes, Knut Kjeverud, Hans Olav Engen,
Glenn Espen Sparby, Marianne R Grønvold og Yngve Lommerud.
Ikke tilstede: Christian Bjerknes, Birger Grønstad og Thomas Kristiansen.
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte: lest av leder. Ut i fra ref, stiller Knut
Kjeverud og Marianne R Grønvold til RS-møte. Årsmøte og styremøte referat skal legges ut
på hjemmesiden.
2. Informasjon fra gammelt til nytt styre: tidligere kasserer Geir Linnes har informert ny
kasserer Knut Kjeverud, ved møte tidligere på dagen 31.03. Og overlevert alle regnskaps
papirer.
3. Gjennomgang og evaluering av komiteer: utstillings komité for 2014 er, Geir Linnes, Stian
Bjørnerud, Terje Solvang og Marianne R Grønvold. Jaktprøve komité for 2014 er, Kjetil
Stubsveen, Geir Linnes, Stian Bjørnerud, Anne Gjulem, Glenn E Sparby og Kurt J Moen.
Fest komité fastsettes etter ønskede personer er forespurt av Leder.
4. Ny materialforvaler: Knut Kjeverud ble forespurt og godtok forespørsel. Knut står for
bestillinger og leveringer til div arrangement.
5. Status kommende og fastsatte aktiviteter: Morokulien utstillingen = OK. Hedmark
utstillingen= mangler å få på plass ringsekretær og skriver. Elverum utstillingen= OK.
6. Oppsett av aktivitetsplan 2014: Aktivitetsplan og liste over viktige datoer utarbeides ved
mail/telefon kontakt og ferdigstilles neste styremøte.
7. DM-2014: prøveleder Kjetil Stubsveen har stilt en komité som består av følgende, Tommy
Nysveen, Torbjørn Bekkeli , Vidar Bjørnstad og Knut Kjeverud fra styret
8. Småhundprøva/DM: disse er satt opp til å arrangeres samme helg. Derfor skal SP-prøva
forsøkes flyttet til 8.nov. Stian Bjørnerud kontakter Stein W.
9. Ansvarsoversikt for styret, komiteer , prøveledere mv: det er opptil prøveledere og
utstillingsledere å bestille premier, diplomer o.l av materialforvalter.
10. Fastsettelse av neste styremøte: møtedato ble satt til 5.mai. Knut fastsetter klokkeslett og
sted. Saker som skal behandles: fullføring av aktivitetsplan og oversyn/ rydding av
klubbefekter i klubbens henger.
11. Eventuelt: hjemmeside, Geir Linnes fortsetter som admin. Stian skrive fullmakt til Leder for
bruk av event. Tredje stemme på RS-møte. Dreverringen Østlandet skal stille sin årlige
klubbkamp mot Värmland dreverklubb i regi av Hedmark HHK. det ble vedtatt at sekretær
kan gå i innkjøp av laser skriver for å kunne skrive ut diplomer, skjemaer o.l
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