
REFERAT FRA STYREMØTE I HEDMARK HAREHUNDKLUBB 

 

 
Tid:  Tirsdag 09. februar 2016. 

Sted:  Myklegard 

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

Gudbrandsen, Geir Lundsbakken, Lars Holen,  Erling Ness. 

 

1. Referat og status fra forrige møte. 

Greit. Overskudd fra Elverumsutstillingen kom rett før jul. Ikke forelagt noe regnskap 

ennå, men summen virket liten. 

NHKF har godkjent vår vedtektsendring. 

 

2. Resterende jaktprøver 15/16. 

Eidskogprøva går 20.-21.2. Kan ta med 10-12 hunder.  Har ordnet seg med terreng, og kan 

også ty til Odalen som reserveområde. (Ved påmeldingsfristens utløp var det påmeldt 9 

hunder) 

 

Revprøva 14.02.  Ingen påmeldt når styremøtet var. 

 

3. Ny høring om vedtektene til NHKF. 

Dette går kort ut på om harehundklubbene vil ha med raseringene/foreningene eller ei. 

Krav fra NKK om at medlemmer i raseringene også må være medlem i 

Harehundklubb/NKK. 

Selve endringsforslaget ser greit ut, og styret støtter dette slik det står. Sender svar innen 

1. mars. 

 

4. Jaktprøver med klauvvilt som losdyr i januar og februar 

Høring fra NHKF med frist 5. mars. Etter en del diskusjon vedtok styret å gå mot 

forslaget. Dette begrunnes utfra hensynet til hjorteviltet som på den tiden går på 

”sparebluss”. Jakttiden på rådyr og hjort er også slutt til jul. 

 

5. Innsendt forslag fra en av våre medlemmer på ny ordfører i representantskapet i 

NHKF. 

Enkeltmedlemmer har i henhold til forbundets vedtekter ikke anledning til selv å sende 

inn forslag direkte. Det skal gå gjennom medlemmets foreningsstyre som kan bringe 

forslaget videre dersom styret støtter forslaget. 

Ett av våre medlemmer har sendt inn et forslag til HHK for videresending til 

valgkomiteen i NHKF. Forslaget er som følger: ” Jeg ønsker å sende inn forslag på ny 

ordfører i representantskapet i NHKF til rep.møte i 2016. Forslag på Jan Arne Haugom, 

Vestoppland Harehundklubb han er en utmerket ordstyrer og kan dette med organisasjons 

arbeid.”  

Vedtak: Styret går i mot innsendt forslag, og sender ikke inn til valgkomiteen i NHKF  

hans forslag. Det er for det første ikke valg på ny ordstyrer i RS i år, men derimot på 

varaordstyrer for 1 år. Medlemmet blander benevnelser i forslaget sitt og kaller det 

ordfører i stedet for ordstyrer. Og det er varaordstyrer som er på valg. I tillegg er styret av 

den oppfatning at en evt støtte på valg av person burde ha vært en fra vår egen klubb. 

 

 

6. RS, 24.4.16 



Styret melder på 3 stk til RS.  Klubben har ingen saker de ønsker å fremme spesielt på RS. 

 

7. Årsmøte. 

I utgangspunktet ønsket styret å fremme en anmodning til årsmøtet om å bevilge penger til 

en ny bilhenger. Pga store utgifter til jubileumsarrangement, velger styret å avvente kjøp 

av henger. Kommer i stedet til å flikke litt på den vi har. 

Årsmøteutsendelse gjøres innen 3 uker før årsmøtet. Sendes i posten til alle som var 

medlemmer pr. 31.12.15. 

 

8. Jubileumsåret 2016.  

 

Premieutdeling fra årets ÅP prøver, og foredrag med vetr. Søyland Larsen blir 28. april på 

Myklegard. Loddsalg- 

 

Jubileumsutstillingen blir på Gåsbu 25. juni. Utstillingsleder er Birger Grønstad. 

 

Jubileumsfest er i festkomiteen sine hender, og det satses på å holde denne så nær 

oppstartsdatoen den 31.08. som mulig. 3. sept ble valgt av styret. Marianne og Knut, 

velges inn i festkomiteen fra styret, i tillegg til Hilde og Grete. 

 

Arnfin Frantzen har sendt inn et forslag ang jubileumsfest, med konkrete forslag til dato, 

sted og mat. Forslaget ble vedtatt overlevert til festkomiteen. 

 

9. Revidering av regler for klubbmesterskap. 

Utsettes til neste møte. 

 

10. Evt.  

Dressurkurs 2016. Gjøres ny avtale med Frantzen og Bakke. 

Ny leder i jaktprøvekomiteen: Knut D. Kjeverud. 

Ny leder i utstillingskomiteen: Birger Grønstad. 

 

Neste styremøte blir på Myklegard 29. februar kl 18.30. 

 

 

Erling 

 


