
 

Referat fra styremøte i Hedmark Harehundklubb. 

Tid:  Tirsdag 7. juni 2016. kl.18.30 

Sted:  Myklegard 

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

Bakken var invitert fra jubileums komiteen. 

Sak 1. Referat fra forrige styremøtet 5. april, opplest og godkjent. 

 

Sak 2. Oppdatering av Jubileumsfesten, Hilde. 

Alt under kontroll i komiteen, invitasjonene blir sendt ut til æresmedlemmer og spesielt 

innbudte denne uka. 

 

Sak 3. Jubileumsutstillingen lørdag 25/6-16. 

Foreløpig påmeldt 18 hunder. Sivesind dømmer norske raser og valper. 

Anne Marit Olsen dømmer de øvrige raser. Deltager premie deles ut til alle. 

 

Sak 4. Elverums utstilling 2016. 

Mangler ring sekretær og skriver, og ønsker noen flere frivillige. Gi Birger Grønstad beskjed. 

Ellers er den under kontroll. 

 

Sak 5. Tid og sted for jaktprøvedommerkurs og dommersamling. 

 Kurs for jaktprøve dommere gjennomføres 2-4/9 -16 

Kursleder er Knut Kjeverud det gjennomføres med minimum 6 deltakere. Intensivkurs over 

en helg. Dommersamlinger (skogdag) er lagt ut på hjemmesiden. 

 

Sak 6. Betaling på mobil med mCASH og Vipps 

Mobil betalingstjenestene Vipps og M-cash vedtas tatt i bruk på våre arrangementer. Det må 

legges inn en app på våre telefoner. 

 

Sak 7. Kasserer foreslår at sak 2 på hvert styremøte skal omhandle økonomi. 

  Dette ble vedtatt, slik at vi får en oversikt over økonomien vår. 

 

Sak 8. Høytaler anlegg på våre arrangement. 

 Høytaleranlegg blir kjøpt inn. Dette ble testet på Morokulien med et meget godt resultat.    

 

Sak 9. Eventuelt 

 Styret i HHK. og jaktprøvekomiteen har drevet og jobbet for og få til en sossial aften for våre 

dommere.  

         På styremøte  ble det bestemt at våre dommere skal få en påskjønnelse for den flotte jobben 

de gjør med dømming for klubben. Da blir det sosialt samvær med bowling og pizza på 

Hamar den 1. juli kl 19.00  

         Knut sender innbydelse til alle dommerne  

 

 

ref. Hans Olav Engen. 

 

 


