
 

Referat fra Styremøte i Hedmark Harehundklubb på 

Milepelen 15.06.2021, klokka 18.00                                                                     

Tilstede: Espen F. Kolloen, Per F. Heramb, Inger Haugland og Thomas Kristiansen (referent) 

Forfall: Kai Bakke, Erlend Øverby, Ståle G. Iversen, Jan Olav Østli 

 

Sak 1 – Hedmarksutstillingen 

51 påmeldte hunder. Sportsmans Pride er hovedsponsor. De er veldig positive og «på». Det er 

kjøpt inn deltagerpremier til jubileumsutstillingen. Dommer er Per H. Sivesind og utstillingsleder 

er Hilde Bakken.  

 

Sak 2 – Status økonomi per 15.06.2021 

Klubben har hatt et aktivt 1. halvår, men samtidig lite utgifter. 

Sum inntekter – 138 685,-  

Sum kostnader – 51 373,-  

Driftsresultat = 87 312,-  

Beholdning = 272 369,-  

 

 

Sak 3 – Årsmøtet 

 

Det har innkommet et forslag til endring i vedtektene innen fristens utløp, vedrørende 

premiering hare/rådyr på Klubbmesterskap småhund. Styret støtter forslaget.  

 

Styret ønsker å fremme to nye æresmedlemmer og gi en påskjønnelse til de som har påtatt seg 

verv og roller i 2020. Pga. Covid vil det bli bindende påmelding til årets årsmøte.  
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Sak 4 – Eventuelt 

 

Thomas Kristiansen har blitt forespurt av Forbundets valgkomite om verv i Forbundstyret. Styret 

støtter dette og har sendt inn forslag.  

 

Klubbens leder trakk seg i september 2020 og klubbens nestleder har trukket seg i mai 2021. 

Thomas Kristiansen fungerer som leder frem til årsmøtet.  

 

Det er et sterkt ønske om en fest/sosial sammenkomst. Klubben er 75 år i 2021, så styret ønsker 

at festkomite planlegger jubileumsfest lørdag 

4.desember(ifbm.Hedmarksprøva/klubbmesterskap).  

 

Klubben ønsker at Inger Haugland skal ta aversjonsdressurkurs. Hun har også sauer selv. Lages 

instruktøravtale med Inger og det lages egen medlemspris for klubbens medlemmer.  

 

Hjemmeside/email overføres fra Marianne Grønvold til Hedmark Harehundklubb v/kasserer eller 

regnskapsfører. Det blir det nye styrets oppgave å få på plass ny hjemmeside-ansvarlig så fort 

som mulig etter årsmøte. Det har vært alt for dårlig med oppdateringer i 2020/2021. Det ønskes 

at hjemmesiden skal bli klubbens plattform ut mot medlemmer også i fremtiden.  

 

 

Sak 6 – Neste styremøte 

 

Torsdag 1.juli på Slobrua klokken 18.00 (før årsmøtet). 

 

 

Møtet hevet 19.30. 

 


