Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb
Milepelen 19. februar 2019 kl. 18.00
Tilstede: Even Teserud, Marianne R. Grønvold, Jan Gudbrandsen, Anne Gjulem, Hans O. Engen,
Vegard Skar og Thomas Kristiansen (referent)
Forfall: Jan O. Østli, Jon A. Rundberget, Stein O. Løvlien
Sak 1 - Referat og status fra forrige styremøte
Marianne gjennomgikk referat fra forrige møte, 13.12.2018. Det var ingen bemerkninger til
referatet.
Sak 2 - Taushetserklæring NKK
Marianne gjennomgikk taushetserklæring fra Norsk Kennelklubb. Leder, nestleder, sekretær og
kasserer i klubben underskriver taushetserklæringen og får tilgang til NKK`s klubbadministrasjon.
Sak 3 – Taushetserklæring HHK
Marianne gjennomgikk forslag på taushetserklæring som det er ønskelig at styret i Hedmark
Harehundklubb skal signere. Samtlige i styret, inkl. varamedlemmer, skal signere denne. Hvert
medlem signerer 2 eksemplarer. De som var tilstede var enige og signerte på stedet.
Sak 4 – Utstillinger
-Morokulienutstillingen 2019
Kurt Johnny Moen har påtatt seg ansvaret for å være kontaktperson.
Utstillingen er lørdag 25.mai. Luzerner-ringen har sitt rasetreff her.
-Elverumsutstillingen 2019
Marianne har vært på info møte i NJFF angående Elverumsutstillingen. Det er signert ny
samarbeidskontrakt med NJFF.
Inger Haugland har påtatt seg ansvaret for å være utstillingsleder via HHK.
Utstillingen er lørdag 10.august.
-Hedmarksutstillingen 2019
Moelven Camping er foreslått som stamkvarter.
Det jobbes med å finne utstillingsleder.
Utstillingen er lørdag 22.juni.

Sak 5 - Dressurkurs
Det vil i år arrangeres et kurs i nord og et i sør. Datoer blir bestemt senere.
Sak 6 – RS
-RS 27.-28.april
Hedmark Harehundklubb melder på 3 representanter til RS på Gardermoen. Even, Jan og
Thomas ønsker å møte denne helgen. Forslag på Knut Kjeverud til Fagkomite Harehundprøver
sendes til NHKF.
-Forslag til saker på RS
-Sak 1:
Hedmark Harehundklubb har mottatt forslag til NHKFs RS fra Erling Ness.
Styret er av den oppfatningen at vi trenger mer spesifikk info før dette er en sak for RS.
Styret sender saken til forbundet og ber dem komme med et forslag for videre fremdrift som er i
tråd med innsenders mål med saken.
-Sak 2:
Det sendes inn forslag på Knut Kjeverud til gjenvalg i Fagkomite for harehundprøver.
Sak 7 - Årsmøte
Ordinært årsmøte blir tirsdag 9.april klokken 19 på Myklagård.
Bekjentgjæring er publisert. Innkalling med saksliste mm. blir sendt ut senest 20.mars.
Sak 8 - Eventuelt
-Medlemsbladet
Knut Kjeverud blir forespurt om å fortsette jobben som redaktør på medlemsbladet
-Medlemsansvarlig
Thomas tar jobben som medlemsansvarlig opp mot medlemmer, NKK, innmeldinger, betalinger
osv.
-Kommunikasjon
Det opprettes en mailadresse til styret. Dette for å forenkle kommunikasjon fra/til medlemmer.
Kommunikasjon med styret skal heretter gå gjennom denne mailadressen. Mailadresse blir
publisert på hjemmesiden, i medlemsblader etc. når denne er på plass.
Det sendes ut saksliste på epost til samtlige styremedlemmer inkl. vara før hvert møte.
Møte hevet kl. 21.45.
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