Styremøte referat fra Myklagard
07.mai 2014.05.09
Tilstede: Knut, Kurt J, Glenn Espen, Marianne, Hans Olav og Stian.

1. Referat og status fra forrige styremøte.
Gjenstår å skaffe ringsekretær og skriver til Hedmark utstillingen.
Stian skal forespørre 3 stk personer.
Resterende saker ok.
2. Flytting av dato for klubbmesterskap.
Leder skal forespørre om endring av dato til 6.desember.
Viss prøven ikke kan flyttes, annulleres den fastsatte prøven og den avvikles som en
åpenprøve 6.desember.
3. Utsendelse til medlemmer.
Utsendelse av info om utstillinger og resymé av årsmøteprotokoll.
Stian skriver dette og sender til Knut for utsendelse.
4. Stoff til harehunden. Frist 15.mai
Jaktprøver 2014 og sammendrag fra årsmøtet.
5. Sammendrag RS.
Tilstede på RS var Marianne og Knut.
Der ble dett gjennomgått de nye jaktprøve reglene.
Disse skal gjennomgås av alle jaktprøve dommere før sesongstart.
Det vil bli lagt opp møte kvelder rundt om i distriktet og gjennomført av Knut
Kjeverud.
6. Premier til NHKF’s 60 års jubileum.
Gaven til jubilanten skal bestå av premier til BIS-hundene.
Disse er bestilt av Marianne.
7. Fratredelse av verv i styret.
Styremedlem Christian Bjerknes har sendt inn oppsigelse av sitt verv styret.
Resten av styret godkjente oppsigelse og styret fortsetter som det står pr.d.d
8. Rydding i henger og bestilling av artikler.
Rydding ble ikke foretatt pga været.
Knut utarbeider en kolleksjon inntil 30,000,- inkl. mva som er summen som ble
vedtatt på årsmøtet. Kolleksjonen legges ut som forslag for styret.

9. Forespørsel fra Hadeland HHK om samarbeid til rovdyrkveld
Dette er noe styret stiller seg positive til. Leder sender svar til Hadeland HHK om
event. videre planlegging.
10. Fastsettelse av neste styremøte.
Neste styremøte 20.august sted: sør i fylket.
11. Eventuelt.
Marianne hadde utarbeidet en aktivitets plan som ble revidert.
Høst info til medlemmer sendes ut innen 21.august
Sende ut innbydelse til raseringene ang Hedmarks utstillingen 2015.
09.05.2014
Sekretær.

