Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 6/18
Dato: Mandag 6.august 2018 kl 18.30
Sted: Bowlingen – Hamar
Tilstede: Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Hege og Roar
Forfall: Jørn
Referent: Lars P
Saksliste:
47/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet godkjent med en liten endring i sak 45/18 Dommerutvalg.
Dommerutvalget takkes av under Årsmøtet i 2019.
48/18 Regnskap og medlemstall
Roar refererte fra Jørn om status. Pr dato er det 686 betalende medlemmer. Roar snakker med Jørn
om purring på de som ikke har betalt. Sjekke hvilke muligheter vi har for å sette pris på innmelding
senere på året. (Eks. Etter 1/8).
Kai har hentet ut noe profileringsklær, mangler vester.
Styret ønsker at vi skal starte med VippsGo. Jørn bestiller og legger opp dette på enklest mulig måte.
49/18 Rapport aversjonstesting
Arne orienterte om dette. Har vært godt oppmøte med lange kvelder. Har hatt god hjelp av Astri.
Overskuddet deles mellom HedOpp, NESK og Furnes Jeger og Fisk.
50/18 DNJFD og Elverumsutstillingen
Påmeldt 111 fuglehunder. Stand sammen med Vorstehundklubben. Vi stiller med 5 personer på
lørdag/søndag.
51/18 Skogsfuglprøven
Roar orienterte om denne. 36 påmeldte. Dommere er i rute. Roar skaffer kjentmenn.
52/18 Lavland og NM
Vi har registrert mottak av klage. Avventer/overlater til FKF å svare.
Tidlig tresking bekymrer i forbindelse med NM arrangementene. Vi må følge dette tett og planlegge
deretter.
Det kommer representant fra NKK.
Roar har hentet pokal og plakett hos NKK.
Det bestilles Dekken til NM Lag og NM finalen.

53/18 Eventuelt
- Neste styremøte – flyttet til 27/8 og dette blir i sin helhet viet NM om ikke noe prekært
dukker opp.
-

Apport – det dannes et interim styre som jobber mot at vi skal søke om å arrangere
apportprøve til neste sommer. Det forsøkes også å få til kursing rettet mot apportprøver etc.

Møtet avsluttet 21.15

