Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 9/17
Dato: Onsdag 29.november 2017 kl 18.30
Sted: Myklegard – Løten.
Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar
Saksliste:
71/17 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ligger vedlagt. Prøvedato for Mjøsprøve II ble endret til 19.-21.oktober
og prøveleder blir Ingunn Sømåen. Lars Perry Øie er prøveleder på Mjøsprøve I. Referatet ble
godkjent med disse endringene.
72/17 Regnskap og medlemsstatus
- 691 medlemmer pr d.d.
- Regnskapet viser et godt overskudd for 2017. Både Nordhue og lavlandsprøvene har sørget
for dette.
73/17 Rapport lavland og klager
Etter innkomne klager vedrørende våre to lavlandsprøver så ønsker styret å lage tydelige
retningslinjer for hvordan lavlandsterrengene skal brukes, både på prøver og treninger, for å unngå
unødvendig støy og konfrontasjoner mellom naboer, grunneiere og andre brukere. Styret tar tak i
dette på nyåret.
74/17 Regelverk lavland fremover
Roar orienterte om hva som skjer i lavlands Norge. Det er mange åpne spørsmål fortsatt, men
Miljødirektoratet vil sannsynligvis komme med en høring på ny viltforskrift før jul. Dette vil være med
på å gi noen føringer for hvordan lavlandsfugl skal håndteres fremover.
75/17 NM komitee 2018
Styret valgte å nedsette en NM komitee som kan jobbe videre frem mot neste års NM.
Hovedkomiteen for NM 2018 vil bestå av:
Komiteleder: Roar Lundby
Prøveleder: Lars Perry Øie
Økonomi/regnskap: Jørn Lunn Olsen
Sekretariatsleder: Anne-Grethe Sætrang, som også tar Påmelding/ dogweb
Leder terreng: Arnfinn Berntsen
Hospitalityleder: Ole Gunnar Stenbrenden
I tillegg kom det inn forslag på kandidater som forespørres innenfor temaene Media/informasjon,
Dommeransvarlig og Sponsoransvarlig.
Ansvarlig for NM lag: Arne Hovde
Styret jobber videre med NM på neste styremøte.

76/17 Hovedsponsor
Eukanuba har trukket seg som hovedsponsor med umiddelbar virkning.
Styret har jobbet intensivt med å få på plass en ny sponsoravtale og vi er i sluttfasen med å skrive
under en ny avtale. Roar sluttfører denne.
77/17 Nytt mail system
Vi tar et møte for opplæring på nytt mailsystem i forbindelse med neste styremøte 25.januar og
starter opp kl.17.00. Arnfinn forespør Øystein.
78/17 Årsmøtet 2018
Dato blir 7.mars kl.18.00 på Biri.
Jørn; booker lokaler på Biri.
Arnfinn forespør Ulrik Myrhaug om å komme og ha foredrag under årsmøtet.
Roar sjekker våre vedtekter og sørger for at invitasjon/ dagsorden etc kommer ut ihht våre vedtekter.
79/17 Eventuelt
-neste møtet blir den 25.januar kl.18.30
-Dispensasjon gitt for RSM fra Os kommune etter vår anke.
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