Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 4/18
Dato: Onsdag 2.mai 2018 kl 19.00
Sted: Bowlingen – Hamar
Tilstede: Arnfinn, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar, Hege og Roar
Referent: Arnfinn
Saksliste:
27/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Godkjent.
23/18 Regnskap
Jørn; orienterte kort om regnskap pr d.d og medlemsstatus.
625 medlemmer pr. 01.05.2018. Mangler en del innbetalinger fra NKK for påmeldinger fra
jaktprøvene.
29/18 Jaktprøvene vinteren 2018
Orientering fra de ulike jaktprøvene som er arrangert.
Jørn;
Espedalen: 137 hunder startet og 13 premier, prøven går med et lite økonomisk overskudd.
Lars P;
Dovrefjell: 393 startende hunder 79 premier, prøven gikk med et lite økonomisk underskudd. Det var
også utstilling på Dovrefjellsprøven.
RSM: 423 startende hunder, 650 hunder var påmeldt, 77 premier og prøven gikk med økonomisk
overskudd.
30/18 Treningsterreng
Status for klopping og søknader i treningsterrengene i Båren og Nordhue. Referat fra møte med NVK.
Morten Sørensen har kontroll i Båren og dugnad er planlagt.
Det vil bli gjennomført dugnad på Nordhue sammen NVK. Det er planlagt utbedring av stien
opp til terrenget.
31/18 DNJFD og Elverumsutstillingen
Hvordan skal vi bidra og hvordan skal vi bygge opp stand på DNJFD?
Aktuelle personer som kan bidra?
Det annonseres på hjemmesiden og facebook etter personer som kan tenke seg å bidra på
DNJFD på Elverum 10. – 12. august.

32/18 Møte med utvalg/komiteer
Vi avholdt et møte i fjor der alle våre komiteer og utvalg ble invitert til en kveld med pizza. Dette ble
tatt godt imot.
Komiteer og utvalg inviteres til møte og pizza i forbindelse med styremøte den 4. juni.
33/18 Fuglehundtinget
Saksliste til Fuglehundtinget ble gjennomgått.
Lars Perry og Arnfinn stiller fra HedOpp.
34/18 NM og lavland
Planlegging til høsten og NM er godt i rute. Det observeres bra med fugl i terrengene. Det bør
anskaffes skilt for å merke at det er løse hunder i terrenget. Ole Gunner undersøker med
leverandører av skilt.
Det produseres nye kart over terrengene. Det kalles inn til møte med lavlandskomiteen før
sommerferien.
35/18 Profileringsklær
Status på interesse vedrørende kjøp av vest og jakke.
Vi bør også ha egen t-skjorte og caps. HedOpp kniv er laget.
Det er ikke mange som har bestilt profilklær i denne runden.
Vi ser videre på caps som profilering av klubben.
Kniv vil deles ut til personer som har gjort en innsats for klubben over tid, og som
påskjønnelse for dommere som har dømt 10 dommerdøgn de siste 4 år for klubben.
36/18 Eventuelt
Det er planlagt dressurkurs på Lillehammer over 5 kvelder med Mette Bjørklund og Elisabeth
H. Bjerke.
Nytt mailsystem og arkivfunksjon ble gjennomgått. Det opprettes en struktur hvor alle
relevante dokumenter lagres på ett sted, for bedre oversikt og alle med behov vil kunne ha
tilgang.
Neste styremøte er 4. juni, der vi starter med styremøte kl.17.30-19.00 og fortsetter med
møte med komiteer og utvalg kl.19.00. Vi bestiller pizza til møtet.

