Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 2/18
Dato: Onsdag 21.feb., 2018 kl 18.30, Sted: Bowlingen - Hamar
Tilstede: Morten, Arne, Lars P, Jørn, Roar. Kai på sak 11/18 og 13/18, Arnfinn fra ca 1930, og Ole G.
Saksliste:
09/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
Godkjent uten merknader.
10/18 Orientering regnskap.
Morten orienterer om regnskap og medlemsstatus, pr i dag 521 betalende medlemmer og 174 som
ikke har betalt.
11/18 Orientering fra lavland.
Roar orienterer om mailer fra FKF. Hva med grunneiere? Et evt prosjekt må skje i samarbeid med
grunneierne, de er den viktigste brikken her. Vi ser ikke hvorfor det haster å kjøre i gang prosjektet
nå i år, bør forberedes bedre. Kai orienterer om fugl og for. Fugl er bestilt og søknad sendt
direktoratet. Dugnadsgjengen takker så mye for avslutning/julebordet før jul.
12/18 Revisjon jaktprøveregelverket.
Dommerutvalget har uttalt seg til FKF gjennom sentral dommersamling. Styret synes at
fremgangsmåten og saksgangen i denne revisjonen er underlig. Blir interessant å se hva som legges
frem på fuglehundtinget.
13/18 Sponsing/gaver.
Kai og Roar orienterer. Ble besluttet å bestille 50 kniver. Kai har fått ei avtale om medlemsrabatt på
Sport1 på Hamar. Sport1 skal også stå for levering av jakke og vest til oss.
Snakket også om egne NM klær for NM-komiteen.
14/18 Orientering NM.
Roar og Lars Perry gikk gjennom arbeidsoppgaver for hele komiteen. Ingunn har sagt ja til å være
med. Det første møtet i NM komiteen er avholdt. Neste møte ca mai.
15/18 Årsberetning og regnskap 2017.
Årsberetning gjennomgått, ingen bemerkninger. Publiseres på nett i løpet av kvelden for å overholde
vedtektene.
16/18 Årsmøte 2018.
Arnfinn lager et arrangement på facebook med påmelding. Ellers i rute.
17/18 Eventuelt.
Vinterustillingen: ca 150 hunder, og mye folk.
NM lavland har blitt tildelt NKK-pokal, Roar henter denne.
Nettverksløsning på jaktprøvene fremover, Lars Perry sjekker opp dette med ICE.
Møtet avsluttet 20.50

