Referat fra styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 4/20
Dato: Torsdag 14.mai 2020 kl 18.00-20.00
Sted: Bowling 1 Hamar
Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai og Roar. Hege på teams.

Saksliste:
30/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
31/20 Regnskap og medlemstall
32/20 Orientering dommerutvalget
33/20 Orientering lavland
34/20 Aktiviteter fremover
35/20 Eventuelt

Saksliste:
30/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godkjent uten kommentar.
31/20 Regnskap og medlemstall
Arnfinn redegjorde for status regnskapet. Pent overskudd pr. 30/4.
Momskompensasjon sendes innen 15/5. Alle styremedlemmer skriver under regnskapet.
Alle prøvene/utstillingen i vår, samt Elverumsutstillingen har blitt avlyst unntatt vinterutstillingen på
Raufoss, som for øvrig ga et pent overskudd. Ettersom NKK trakk både aktivitetsavgift og IT avgift ble
det tilbakebetalt 75 % av startavgiften til alle påmeldte hunder på våre prøver.
Styret har søkt på regjeringens kompensasjonspakke vedrørende corona og vi fikk tildelt kr. 60 000.
Vi har pr 14/5 662 medlemmer.
32/20 Orientering dommerutvalget
Dommerutvalget har sendt et forslag til sentralt utvalg om utsettelse av Kongsvoll 1 pga at mange
(de fleste) av kandidatene ikke har nok elevarbeider på grunn av avlysninger. Dette har de ikke fått
svar på og Arne/Roar sender nytt brev med kopi til FKF.
33/20 Orientering lavland
Utsettes til neste møte.
34/20 Aktiviteter fremover
Mette og Asgeir igangsetter dressurkurs på Lillehammer.
Dugnad for start på Nordhue så snart snøen er bort.
Roar sjekker muligheter for aversjonsdressur. Sjekke også med Astri, Ann K og Eldri om
apportkurs/innføring i apportprøve.
Apportprøve 5 juli på Rasen. Arne har kontroll på dette. Testprøve 4 juli.

Skogsfuglprøven på Budor 24/25 august. Morten har alt under kontroll. Må finne ny prøveleder til
2021. Roar sjekker.
35/20 Brev fra FKF – NKK – tilslutning til støtte/lån til NKK
Utifra siste skriv fra NKK velger vi å avvente.
36/20 Eventuelt
Våpenskap til lagring av startrevolvere og ammunisjon er bestilt hos safe-co.
Det ble også bestemt at vi skulle kjøpe en låsbar boks til å ha inne i våpenskapet til oppbevaring av
gullmerker etc.

Referent
Lars Perry Øie

