Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 8/20
Dato: Torsdag 22.oktober 2020 kl 18.30
Sted: Bowlingen
Tilstede: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Hege og Roar (Arne og
Hege på teams).
Saksliste:
57/20 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte ble godkjent med en endring, Arne var tilgjengelig på telefon.
58/20 Regnskap og medlemstall
Arnfinn redegjorde for status regnskapet. Solid overskudd pr. dato.
Hege orienterte om medlemstall/-nytt. 721 betalende pr. dato.
59/20 Orientering dommerutvalget
Arne orienterte om hva som har blitt gjort. Og om planene fremover som sier litt om samlinger og
plan for oppmelding til Kongsvoll 1. Det er også kommet til 2 nye kandidater slik at det pr nå er 6 stk.
60/20 Orientering lavland
Kai og Lars Perry orienterte fra lavlandsutvalget, lavlandstreningene og jaktprøvene de siste ukene.
Lavlandsutvalget har fungert etter intensjonen i høst og er noe å bygge videre på. Treningene som
har blitt lagt ut har blitt solgt nesten før de har blitt annonsert. Begge prøvene ble meget godt
gjennomført og det var bare positive tilbakemeldinger å høre. Dog kunne det vært noe mere fugl i
terrengene til tider.
Vi bør også gjøre alvor av å opparbeide noen flere terreng slik at vi kan alternere med hvilke vi bruker
fra dag til dag.
Vi bør starte arbeidet med å planlegge informasjon ut til beboere i områdene vi bruker.
Evalueringsmøte lavlandsgruppa gjennomføres før neste styremøte.
Lars P lager rapport for MP2, MP1 er sendt inn.
Søker for 2021?
Klubbprøve 31.10 med mulighet for å ta apportbevis

61/20 Søknader prøver 2021 og NM
Lars Perry sender søknader for Espedalen, RSM, Apport, Skog og Lavland.
Dovrefjell er søkt om allerede. Dato for utstillingen må settes et år før jaktprøvene planlegges.
Styret legger derfor opp til en «prøveplan» for fremtiden, slik at prøvedatoer er klart for flere år
fremover.
Følgende datoer og prøveledere ble bestemt
Espedalen, 20.-21.mars, Asgeir
Dovrefjell, 16.-18.april, Ellen og Ludvig.
RSM, 23.-25.april, CACIT, Lars P
Apport, 3-4 juli Arne
Budor, skog, 30 aug. og 1.september, Morten S
NM-Lag, 7.oktober, Arne Hovde
Mjøsprøve 1 og NM, 8.-10.oktober, CACIT, Lars P
Mjøsprøve 2, 22.-24.oktober, CACIT, Lars P

62/20 Eventuelt
Roar sjekker pris på 200 stk caps med trykk.
Arnfinn sjekker opp mulighet for revebås på Blæstad.
NM komite, dette utsettes da vi fortsatt har god tid.

Ref. LarsP

