Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr.5/18
Dato: Mandag 4. juni kl 1730-1900 Styremøte. 1900-2120 Utvalgsmøte.
Sted : Bowlingen-Hamar
Tilstede : Arne, Lars Perry, Jørn, Roar, Ole G og Arnfinn fra kl 1836
Fra utvalg/komiteer. Morten, Astrid, Øystein og Anita.
Frafall: Hege
Referent: Ole G
Sakliste:
37/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Godkjent.
38/18 Regnskap.
Jørn orienterte, 641 betalende medlemmer pr 3/6, 86 som ikke har betalt.
Vinterprøvene har gått i overskudd med ca 50 000.
39/18 Status treningsterreng.
Astri: Nordhue er oppe og går. Astri betales kr 4500 kr for kjøring og oppsyn ifm Nordhue, Roar
tar kontakt med NVK angående dette, og sjekker muligheten for at Astri også kan ha innsyn i
Vipps løsningen.
Morten: Ny bru på ca 65 m er laget fra bekken og opp mot slippstubben.
40/18 DNJFD og Elverumsutstillingen.
Se under for info fra Anita. Ole G sjekker i nærområde om det er noen som vil hjelpe på lørdag
og søndag på standen. Satser på stand sammen med NVK.
41/18 Møte med utvalg / komiteer kl 1900 sammen med pizza.
Øystein: Vinterutstillingen blir 27 /1-2019. Alt er i rute.
Astri: Mye gjerde er nede (sunket ned), nytt gjerde må settes opp.
Morten: Budor: 28 og 29 august, ca 8 parti pr dag. Ca 40-45 startende.
Anita: Dommere og Ringpersonell er OK. Anita sliter med å få med seg folk på utstillingen. De
3 som var med sist år har trukket seg.

Jobber videre med dette. Trenger 3-4 personer... Har hentet noe utstyr hos Greg som
hun har hjemme. Trenger å ha en lagringsplass for utstillingsutstyret. Det blir ødelagt når det
ligger i hengeren og er med rundt.
42/18 Orientering fra lavlandskonferanse.
Roar orienterte, ser veldig positivt ut, men venter fortsatt på endelig svar.
43/18 Rapport fra fuglehundtinget.
Arnfinn refererte, noen endringer, våre forslag ble nedstemt.
44/18 NM
Grunneieravtale med Vang. Kai mener denne går til den blir oppsagt.. Dette sjekkes opp.
Skilt: Roar tar kontakt med Dialecta og Øivind.
45/18 Dommerutvalg.
Stein Sorknes og Øivind Skurdal gir seg etter autorisasjonsprøven på Kongsvoll.
Ny leder: Arne Hovde, nytt medlem: Knut Grindstuen. De nye trer igang fra 1.september.
46/18 Eventuelt.
RSM 2019: 26-28 april 2019. Lars P booker det som trengs. Roar skriver disp søknader.
Aversjon: Ok, lagt ut annonse på hjemmesiden.
Nytt møte 18/6 for hele styret, sammen med Lavlandsgruppen… Arnfinn og Kai planlegger og
inviterer.

Møtet slutt 2120.

