
REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB 

 

 
Tid:  Tirsdag 5. april 2016. kl.18.00 

Sted:  Myklegard 

Tilstede: Geir Linnes, Knut Kjeverud, Marianne R. Grønvold, Hans Olav Engen, Geir 

Lundsbakken, Jan Gudbrandsen, Lars Holen,  Erling Ness. Birger Grønstad  

 

1. Referat og status fra forrige møte. 

Har fått tilbake ferdig underskrevet årsmøteprotokoll. Nye konvolutter er bestilt og har 

kommet. Hederstegn kom i tide til årsmøtet. Har et bra restparti igjen. 

 

2. Årets utstillinger, oppdatering 

Birger Grønstad fra utstillingskomiteen redegjorde.  

På Morokulien 21. mai er Kurt J. Moen ny utstillingsleder. Arnstein Hagen dømmer. Her 

trengs det ny reservedommer.  

Hedmarksutstillingen på Gåsbu 25. juni. Marianne R. Grønvold er utstillingsleder. 

Reservedommer har trekt seg. Birger Grønstad sjekker opp med ny reservedommer både 

på Morokulien og Gåsbu. Både Jan og Lars sa seg villige til å bistå med rigging av telt 

med mer  på Gåsbu. 

Elverumsutstillingen 13.-14. aug. Birger Grønstad er utstillingsleder. Ok med dommere. 

Mangler foreløpig en ringsekretær. På valpeshow er det skaffet folk. 

 

3. Jaktprøver 2016-17.  

 

Alle prøveledere er i boks, og en annonse er klar til å oversendes Harehunden. Det blir 

følgende jaktprøver: 

ÅP 01.09. – 23.12 (rådyr, hjort) og til 28.02.17 for hare, rev.  

KM støvere 01.okt. 

SP, med klubbkamp, 5. nov 

Hedmarksprøva EP, bevegelig 10.-13. nov. 

ÅP, samlet, revprøve 4. febr. 

Eidskogprøva, EP, 25.-26. febr. 

RR. 01.sept – 28. febr.  

 

4. Jubileet. Oppdatering. 

Det er jobbet bra i komiteen, og de har nå havnet på følgende: Bøndernes Hus i Løten er 

bestilt til den 6. august. Her blir det servert koldtbord, og Kolby’s skal spille. 

Inngangsbillett blir kr 100,- for medlemmer, og gratis for ledsager. Det opprettes en egen 

konto for arr. 

 

5. Regnskapsprogrammet.  

Knut redegjorde her. Hele regnskapet for 2015 er gjennomgått på nytt av revisor, og det 

ble funnet en feil. Ser ut som det har falt ut noen celler i dataprogrammet. Alt er nå rettet 

opp, og revisor har godkjent regnskapet. Han har lagt ved en grundig rapport om hva som 

har skjedd. Regnskap med revisors beretning er lagt ut på hjemmesiden vår. Hvis 

dataprogrammet på nytt begynner å slette celler må vi se oss om etter nytt program. 

Kasserer følger inntil videre nøye med og ser om det evt skjer noe galt igjen. 

 

 



6. Møtereferat fra 09. februar. 

Et medlem vil at navnet hans blir fjernet fra referatet. Sekretæren ordner det og justert 

referat legges ut på hjemmesiden. 

 

7. RS-2016. 

Geir Linnes, Jan Gudbrandsen og Knut Kjeverud reiser fra oss. I forhold til en innkommet 

sak fra Sørlandet Harehundklubb om nye uttaksregler for å komme med til DM, støtter 

Hedmark forbundets forslag om å utsette saken.  

 

 

Etter styremøtet var ferdig kl 19.00,  var det invitert til en åpen temakveld for 

medlemmene våre. Temaet styret ville diskutere med medlemmene var 2 høringer fra 

NHKF om hhv : 1)Ny samarbeidsavtale mellom NJFF og NKK, og 2)Endring av NKK’s 

etiske grunnregler for avl og oppdrett. 

 

Til sammen var 17 stk, inkl. styret tilstede. Vi entes om de nødvendige forslag, og 

sekretæren sender høringssvar til forbundet innen 15. april.  

I 1. så fikk styret innspill på at samarbeidet med NJFF er nødt til å fortsette, og i 2. så var 

innspillet at det bør beholdes 8 år som i dag på tispene for å ha kull, med absolutt øvre 

grense 9 år. Ikke noe 6. kull. Gjerne heller kun 4 kull, men mulighet for det 5. 

 

 

 

 

Erling 

 


