
 

Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb 

Slobrua 17. juni 2019 kl. 19.00                                                                     

Tilstede: Even Teserud, Espen F. Kolloen, Jan Gudbrandsen, Vegard Skar og Thomas Kristiansen 

(referent) 

Forfall: Jan O. Østli, Jon A. Rundberget, Marianne R. Grønvold, Anne Gjulem, Hans O. Engen 

Sak 1 - Referat og status fra forrige styremøte                                                                              

Thomas gjennomgikk referat fra forrige møte, 19.02.2019. Det bemerkes at nytt varamedlem 

Espen F. Kolloen mangler å signere taushetserklæring HHK. Dette bør gjøres før neste møte. 

Sak 2 – Oppdatering økonomi 

Medlem Øyvind Kolgrov har påtatt seg oppgaven med å føre regnskapet for klubben. Jan 

Gudbrandsen, kasserer, er bindeleddet mellom styret og regnskapsfører. 

Jan oppdaterte på økonomi. Per dags dato 90 544,- i inntekter og 50 489,- i utgifter. 

Driftsresultat på 40 055,-. 

Sak 3 – Oppdatering Hedmarksutstillingen 

Tidligere foreslått Moelven camping, er flyttet til Moelven ungdomsskole. Terje Solvang er 

utstillingsleder. 85 hunder påmeldt.  

Sak 4 – Hvem-gjør-hva 

Det er ønske fra leder om at det setter opp en oversikt over hvem som skal gjøre hva. 

Styremedlemmer i nord har førsteprioritet på å hjelpe til på arrangementer i nord, mens 

styremedlemmer i sør hjelper til på arrangementer i sør som minimum. Alle styremedlemmer 

inkl. vara SKAL svare på innkallinger/saker som tas opp på mail innen 48 timer, om så bare 

«Mottatt».  

Foreløpige komiteer: 

Festkomite – Hilde Bakken, Espen F. Kolloen og Vegar Skar. 

Jaktprøvekomite – Geir Wiik, 

Utstillingskomite – Inger Haugland, Gunnar Hartmann og Terje Solvang. 
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Sak 5 – Innkjøp (henger, iPad) 

 

Etter en gjennomgang av henger, er behovet stort for ny henger til materiell, utstillinger, 

jaktprøver etc. Det innhentes tilbud fra 3 leverandører og styret avsetter ca 40.000,- til formålet. 

Dagens henger kan selges for en rimelig sum.  Enstemmig vedtatt av styret. 

 

Pga. overgang til elektroniske skjemaer både på utstillinger og jaktprøver, er det kommet forslag  

på innkjøp av 2 stk iPader med tastaturer for ringsekretærer, prøveleder mm. Det settes av inntil 

10.000,-. Enstemmig vedtatt av styret. 

 

Forslag fra regnskapsfører om at dette avskrives som eiendeler over flere år støttes. 

 

Sak 6 – Medlemseffekter / championatskjold 

Medlemseffekter (jakke, genser, t-skjorte og caps) kjøpes inn som et lite varelager og plasseres i 

henger hos ny materialforvalter Tor Haugland. 

 

Nye NUCH og NJCH ønsker vi å sette pris på. Det kjøpes inn championatskjold for utdeling på 

premieutdelingen hvis NKK kan hjelpe oss med en oversikt over hvilke hunder som har klart 

bragden(e) i sesongen som gikk.  

 

Sak 7 – Jaktprøver 

 

Prøveleder ÅP 2019/2020: Thomas Kristiansen 

Prøveleder Hedmark 2019: Ikke bestemt 

Prøveleder Eidskogprøva 2020: Foreløpig Thomas Kristiansen 

Prøveleder SP 2019: Arild Fjeldstad  

 

Prøveledere ordner selv med NKK-representant.  

 

Sak 8 – Premieutdeling for prøvesesongen 2018/19 

Mandag 8.juli på Myklagard klokken 19. 

       

Sak 9 - Neste styremøte 

Styremøte blir tirsdag 7.august klokken 18 på Myklagård. 
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       Sak 10 - Eventuelt 

 

Mandag 19.august på Milepelen, gjennomgang av jaktprøvedommer-teori. 

Kurset holdes av Geir Linnes og Arild Fjeldstad. 

 

Skogdag arrangeres i sør og nord 30.-31.august, ansvarlige er Arild Fjeldstad og Torbjørn Bekkeli. 

Møtes for teori og sosialt lag fredag kveld med påfølgende dømming lørdag. Styret avsetter 

3000,- til hver av skogdagene for innkjøp av mat, drikke og evt. leie av overnattingsted.  

 

Møte hevet 21.50. 


