
 

Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb på 

Milepelen 03.08.2021, klokka 18.00                                                                     

Tilstede: Espen F. Kolloen, Per F. Heramb, Inger Haugland og Thomas Kristiansen, Markus A. 

Nybråten, Erlend M. Øverby, Bent M. Bekkeli, Torbjørn Bekkeli, Hilde Bakken, Elisabeth 

Venberget (referent) 

Forfall: - 

 

Sak 1 - Registrere i Brønnøysundregistrene 

Nødvendige endringer av navn og roller etter årsmøtet. 

Sak 2 – Utstillingen i Elverum 

79 påmeldte hunder, hadde booket to dommere men Inger har avbestilt den ene da vi regner 

med at dette antallet er håndterlig. 

Sak 3 - Jaktprøver i høst  

Thomas har ansvaret for jaktprøvene, delegerer og ber om bistand der det trengs. Har sendt 

søknader. Thomas ordner annonse i Harehunden. 

Sak 4 - RS Møte 

Sender ingen dit denne gangen, pga at vi er med og arrangerer utstilling denne helga. 

Sak 5 – Jubileumsfest 

Klubben er 75 år i 2021. Vi prøver å ha fest samtidig med klubbmesterskapet tidlig i desember. 

Har booket lokale på travbanen i Kongsvinger 3.-5.desember til stamkvarter ved 

klubbmesterskap og fest lørdag. Det er mulig å parkere campingvogner på stedet. Ordner buss 

nordover ifm festen. 
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Sak 6 – Loddsalg 

Loddsalg fram mot  jubileumsfesten. Skaffe flere premier til loddsalg, alle kan «tigge» der vi er 

innom, hvor de har jakt-/jakthundrelaterte produkter. Premier kan meldes inn/leveres til Hilde 

B., gevinstliste skal være klar 1.september. Har fått en tracker til utlodning. Dommere får ett 

lodd hver. 

Sak 7 - Hjemmeside – Markus setter seg inn i det, må på tilganger fra Geir. Bruker facebook, 

men kan linke til hjemmesiden. Hjemmeside/email overføres fra Marianne Grønvold. Det ønskes 

at hjemmesiden skal bli klubbens plattform ut mot medlemmer også i fremtiden.  

 

Sak 8 - Eventuelt 

● Espen ordner med vipps-konto 

● Det kjøpes inn ny pc til sekretærvervet. Dette er HHK sin eiendel. 

● Opprette skylagring for klubben, gi tilgang til styremedlemmene for deling av dokumenter, 

referater et.c.  

● Opprette kundekonto på Skovly, for innkjøp av rekvisita, klær og diverse. Kun Inger og 

Thomas kan handle på denne kontoen. Fordel med Skovly, er bl.a at de kan trykke på klær 

fortløpende, slik at vi slipper å ha liggende lager. 

● Oppdateringskurs for aversjonsinstruktør på Hedmarken, bekostes av HHK. Klubben ønsker 

at Inger Haugland skal ta aversjonsinstruktørkurs. Hun har også sauer selv. Lages 

instruktøravtale med Inger og det lages egen medlemspris for klubbens medlemmer.  

Inger tar kurset nå, slik at vi dekker område sør. Viktig å ha tilbud både i nord og sør. Det er 

inngått samarbeidsavtale med Brandval JFF, om gjennomføring av aversjonsprøver for begge 

foreningers medlemmer, inntektene fordeles likt mellom foreningene. 

● Elisabeth ønsker å utdanne seg til blodsporinstruktør, har allerede det grunnleggende 

jakthundinstruktørkurset. Enighet om at hun kan melde seg på kurs, som dekkes av HHK. 

● Dommersamling skal arrangeres i høst. Forslag om 4.september. Pga antallet dommere, kan 

det være hensiktsmessig å ha samling annethvert år. 

● Spørsmål om HHK kan ha en utstilling for alle rasene i gr.6, stemning for at vi prøver dette og 

at vi kan ha utstillingen på Magnor.  

● Det må anskaffes et nytt utstillingstelt, da det ikke er mulig å skaffe deler til det gamle. 

Forhører oss litt. 

● Møteplan for det kommende året. Inger setter opp en plan. Berammer neste møte til 28.09, 

ser an om vi trenger å møtes eller om vi tar det på teams. 

 

 

Møtet hevet 20.30 


