Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 6/17
Dato: Onsdag 21.juni 2017 kl 17.30 – 19.00
Sted: Bowlingen – Hamar.
Tilstede: Hele styret med to vara; Arnfinn, Morten, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar, Roar og Arne.
Saksliste:
47/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige møte 31. mai ble enstemmig godkjent.
48/17 Orientering fra Fuglehundtinget
Orientering fra Fuglehundtinget. Arnfinn og Lars Perry orienterte. Merker oss at NM lavland
ambulerer mellom hhv ØFK, VFK og HedOpp.
49/17 Volierer til rapphøns
Lavlandskomiteen ved Kai har søkt om midler for å kunne bedre forholdene for våre rapphøns, ved å
lage bedre volierer og sørge for økt overlevelse.
Styret har behandlet søknaden på e-post.
Vedtak:

Styret støtter lavlandskomiteen med bygging av volierer. Materialer kan handles inn,
med en øvre grense på kr 25.000,Regninger/kvitteringer på utlegg leveres til kasserer fortløpende.

50/17 Regnskap og medlemsstatus
Morten la frem regnskapet og antall medlemmer pr.d.d. Regnskap pr d.d. tas til orientering, og det er
registrert 632 medlemmer så langt i år.
51/17 Status før høstens utstilling og jaktprøver
Planlegging er godt i gang, og er i rute. Endringer i startavgift og at det blir web-påmelding ble nylig
vedtatt av Fuglehundtinget, krever litt tilpasningsarbeid. Klubben er i dialog med aktuelle sponsorer.
52/17 Takseringskurs i HedOpp
Det har kommet noen henvendelser fra medlemmer som etterspør takseringskurs.
Roar har hentet inn prisforslag fra NJFF-Hedmark. Det annonseres for å kartlegge interessen. Vi må
ha et minimums antall deltakere. Betaling på stedet ved oppstart.
53/17 Ulike innkjøp
Vedtak, enstemmig: Bestille et funksjonelt system, og etablerer epostadresse til
leder@....no, kasserer@....no, samt posthedopp@....no
Likeså anskaffes Aluboks og plastbokser for merking og lagring for prøvearrangørene,
og ny printer til jaktprøvearrangement, skikket til tykkere ark og prøveskjema.

54/17 Eventuelt
Annonse til Elverumsutstillinga, vurderes som reklame for klubben. Evnt stand der? Noen som kan
engasjere seg? Hva må til av effekter/materiell?
Morten lager annonse for utstillingskatalogen og Jørn legger ut sak på nett for å se om vi får noen
medlemmer til å stille på en stand for klubben.
Ringsekretærkurs. Aktuelt å initiere?
Samordningsutvalg lavland: Roar Karlsen (VFK), Gry Eriksen (ØFK), Arild Skeivik (Rogaland), Elisabeth
Haukaas Bjerke (HedOpp), Petter Skaug (Romerike).
SU Sør-Øst: For øvrige prøver: Petter Skaug (Romerike), Oddgeir Andersen (HedOpp), Arnfinn
Berntsen (HedOpp)

Møtet hevet, og nytt møte med utvalgs- og komitelederne gjennomført rett i etterkant.
(Arne H.)

