Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/18
Dato: Mandag 12.mars 2018 kl 18.30
Sted: Bowlingen – Hamar
Tilstede: Arnfinn, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar, Hege, Arne og Roar
Saksliste:
18/18 Konstituering av styret og valg av sekretær
Mailsystemet
Rutiner ved avholdelse av styremøter
• Fordeling av oppgaver: Styret drøftet praksis. Kasserer tar også VIPPSkontoadministrasjon, kasserers oppgaver gjennomgått ihht Morten Sørensens
oversikt.
• HedOpp cupen. Hege administrerer denne. 3 diplomer deles ut i hver klasse.
• Mailsystemet: Gjennomgang og oppstart bruk planlegges snarlig. Lagringspakke,
bilder og dokumenter, lagres som arkiv.
• Avtaler med grunneiere trenings og prøveterreng: Arnfinn sjekker status for Vang.
Båren gjelder ut 2018
Nordhue gjelder ut 2018
Hodalen gjelder ut 2019
Helgøya (?)
Sport 1 medlemsavtale, gyldig fra primo 2018
19/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet gjennomgått og godkjent.
20/18 Hakkespettboka – gjennomgang:
Oppdatere aktivitetsansvarlige for 2018
21/18 HedOpps årshjul 2018/19
Oppdateres
22/18 Møteplan for 2018-2019
Neste styremøte 2. mai kl 1730 inkl NM-komite, 4. juni kl 183, 6. august kl 1830,
5. september 1730/NM-komite, 3. oktober 1730/NM-status, 21. nov. 1800 inkl juletallerken,
16. januar 1830, 13. februar 1830.
23/18 Regnskap
Gjennomgått av Jørn, resultat ca + 54’. Tas til etterretning. Noen kontostrukturer forenkles.
24/18 Jaktprøver vinteren 2018 – alt i rute?
Få påmeldinger Espedalen så lang (33 stk). Dovre bra påmelding
RSM lite påmeldinger ennå. Betydelig dommermangel og mange inviterte som ikke ha svart.
Lars Perry sender ny anmodning om svar/positivt svar.
25/18 HedOpp på sosiale medier – nettside – facebook – instagram
Internett: Dialecta bes om å tilpasse menyvalg. Kurs/opplæring vurderes.
26/18 Eventuelt
Prøvearrangørseil for veggoppheng vurderes anskaffet, med oppdatering av logoer, bytte ut
gamle sponsorer. Roar ser på et mulig forslag.
RSM/premier: Hvordan belaste hver prøve for sin kost i premiesammenheng. Skjema

revideres, selvkost/netto anskaffelseskost til prøver og utstillinger.
Klubbklær vurderes mht logistisk praksis.
Møtet slutt kl 2115.

