Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 9/19
Dato: Torsdag 21.november 2019 kl 18.00
Sted: Myklegard i Løten, med juletallerken
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Mette, Hege og Roar
Meldt forfall: Mette, Hege og Arnfinn.
Saksliste:
60/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
61/19 Regnskap og medlemstall
62/19 Orientering fra dommerutvalget
63/19 Referat medlemsmøte
64/19 Lavland
65/19 Godtgjøring i klubben
66/19 Eventuelt

Saksliste:
60/19 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt.
I sak 57/19 er det endret dato for Espedalsprøven til 21.-22. mars 2020.
Det er tildelt Cacit på Mjøsprøven 2. Kai Kjernsholen er oppnevnt som prøveleder for Mjøs 1.
Referatet ellers godkjent.
61/19 Regnskap og medlemstall
Arnfinn;
legger frem oversikt over de siste prøvene samt totalt regnskapet pr.d.d.
Hege;
oppdaterer oss på medlemsstatus.
Begge tema utsatt til neste møte pga forfall.
62/19 Orientering fra dommerutvalget
Arne;
orienterer oss, hvis det er noe nytt.
Innsendte forslag til sentral DU-konferanse referert.
63/19 Referat medlemsmøte
Lars P orienterte fra medlemsmøtet den 14.november, se under.
64/19 Lavland
Status og synspunkter på hvordan ting skal løses utover vinteren og i 2020.
Styret bør forsøke å få på plass en ansvarlig person som kan ta seg av lavland. Slik som det har vært i
2019 så har ansvaret vært delt på flere og det har vært mye jobb på enkelte. Styret bør forsøke å løse
dette på en bedre måte.
Det ble avholdt medlemsmøte på Bowlingen 14. nov., med 22 fremmøtte, og med bra engasjement
rundt lavlandsaktiviteten. Styret har for øvrig fokus på mulige løsninger for å styrke hele
lavlandstilbudet.

65/19 Godtgjøring i klubben
Ihht sak 58/19 og mail sendt ut av Arnfinn og vedlegg om godtgjøring som ligger ved her, så bør
styret fastsette satser for hvordan dette skal være i fremtiden.
Utsettes til neste møte.
66/19 Eventuelt
A: Hjemmesida, videreutvikling, forbedre funksjonalitet, brukervennlighet for oppdateringer,
ajourhold og nyheter.
B: Elverumsutstillingen. To nye personer har sagt seg villige til å tiltre arrangementskomiteen.
C: Apportbevisprøve, evalueringsbrev fra FKF DU.
D: Julekort, som forrige år.
E: Julebrev lages av og sendes fra styreleder.
F: Grete Sætrang og Anne-Grethe Sætrang fikk overrakt klubbkniv for solid innsats under
prøvearrangement i en årrekke.

Arne H.
referent
Neste møte er 15. januar 2020.

