Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 1/18
Dato: Torsdag 25.januar 2018 kl 18.30
Sted: Bowlingen - Hamar
Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar

Saksliste:
01/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styrmøte godkjent uten merknader.
02/18 Orientering fra lavlandsmøter
Roar refererte om skriv fra FKF, tas til etterretning.
03/18 Avtaler
Ny hovedsponsor er klar og avtale er ihht til forrige styremøte signert. Det inngås i tillegg avtale med
Fjellgløtts Hundesenter, Roar signerer denne. Jørn ser på hjemmeside og justerer profileringen til de
enkelte.
04/18 NM komitee 2018 - oppfølging av sak 75/17
Styret satte på forrige møte ned en hovedkomité for NM 2018:
Komiteleder: Roar Lundby
Prøveleder: Lars Perry Øie
Økonomi/regnskap: Jørn Lunn Olsen
Sekretariatsleder: Anne-Grethe Sætrang, som også tar Påmelding/ dogweb
Leder terreng: Arnfinn Berntsen
Hospitalityleder: Ole Gunnar Stenbrenden
I tillegg kom det inn forslag på kandidater som forespørres innenfor temaene Media/informasjon,
Dommeransvarlig og Sponsoransvarlig. Lars Perry forespør Helene/Ingunn til Media/Info, Rune som
dommeransvarlig og Kai som sponsoransvarlig.
Ansvarlig for NM lag: Arne Hovde
Komiteen møtes for videre planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver før neste styremøte, 21
februar kl. 17.30
05/18 Regnskap 2017 – medlemsstatus og budsjett 2018
Regnskapet ble gjennomgått av Morten, budsjettforslag for 2018 ble gjennomgått og legges frem for
årsmøtet. Klubben har pr. 25. januar 425 betalende medlemmer.
06/18 Årsmøtet 2018
Årsmøte på Biri onsdag 7. mars kl. 18. Jørn bestiller bevertning til 100 personer. Spørre Øyvind
Skurdal om ordstyrer. Arnfinn og Jørn tar inngangen og sjekker medlemslistene. Ulrik Myrhaug
starter umiddelbart etter årsmøtet er ferdig.

07/18 Valg i FKF
Har vi noen kandidater. Frist til 31. jan.
08/18 Eventuelt
Brev fra FKF angående dommere til NM-Lavland. Roar svarer på dette, og ut ifra responsen/uttalelser
på sentral dommerkonferanse ser ikke vi noen hensikt å foreslå noen.
Premier som er lovet til deltagere på klubbprøve må ordnes.

