Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 4/17
Dato: Torsdag 27 april 2017 kl 1830
Sted: Bowling 1 Hamar
Tilstede: Roar, Lars P, Morten, Ole Gunnar og Arnfinn
Meldte forfall: Jørn og Arne

Saksliste:
30/17 Referat fra forrige møte - Godkjent
31/17 Regnskap/ økonomi- status
- Morten redegjorde for regnskap pr. 31 mars, en feilføring av mva kompensasjon er rettet
opp.
- Medlemmer.
o 587 betalende medlemmer pr. 26.april.
32/17 Rolf Sevendals minneløp 2018 – oppfølging av 28/17
- Ny prøveleder 2018 – Lars Perry Øie
- Dispensasjonssøknad skrives av Roar med kartutsnitt for Os som vedlegg
- Dato for prøven 20.-22.april 2018
o Planlegging av prøven er i gang.
33/17 Jaktprøveregelverk fra dommerutvalget
Styret går for dommerutvalgets innstilling og sender inn forslag på tre saker.
Roar tar kontakt med dommerutvalget angående henvendelse vedrørende avprøvingstid for
1.UK/1.AK.
34/17 HedOpp på sosiale medier – nettside – facebook – instagram
- Må ryddes opp i – forenkles
- Flere redaktører – Jørn og Arnfinn får opplæring av Helene
- Bildearkiv fungerer ikke
- Kalender på høyre side/link til åpen annonse (Ikke et nytt klikk for å åpne pdf)
- Bli flinkere til å bruke Instagram
o Styret følger opp dette videre.
35/17 Hakkespettboka – gjennomgang og revidering
- Boka ble revidert og ligger vedlagt.
36/17 Avtale mellom Helgøya Viltlag og HedOpp Fuglehundklubb
- Ny avtale ble gjennomgått og godkjent med enkelte rettelser. Avtalen skal underskrives
av styret ved leder.

37/17 Eventuelt
- Dressurkurs Lillehammer – styret gir full tilslutning til dette og ønsker Mette og Elisabeth
lykke til med kurs!
- Dressurkurs Furnes/Brumunddal - styret gir full tilslutning til dette og ønsker Anita og
Ann Kristin lykke til med kurs!
- Søknad fra Malvik Fuglehundklubb – tas opp på neste møte- Nordhue – dugnad, Jan Cato Torve fra Vorstehhundklubben sjekker forholdene. Går
videre derifra.
- Klubbhengeren – hva trengs å oppgraderes.
o Printere som takler diplomer, kritikkskjema etc. Jørn/LP sjekker
o Nye plastbokser som tåler kulde
o Flere aluminiumskasser som plastboksene kan lagres i.
o Leiekontrakten er på plass.
- Eukanuba avtalen gjennomgås med PPT om hva vi kan forvente å få til de forskjellige
prøvene. Må være likt på alle.
- Nettilgang – Hva trenger vi og hvor? Skal klubben ha et eget abonnement (Eks. ICE NET)
LP sjekke muligheter og nødvendigheten av dette.
- Deltakelse på Fuglehundtinget i Sandefjord 10.juni – foreslår at Arnfinn og Arne reiser og
representerer HedOpp. Lars Perry er vara.

Lars P
28.04.17.

