
Styremøte HEHK 04.06.2014 

Tilstede: Trond, Birger, Bjørn, Håkon og Elisabeth 

Fravær: Ola og Kristian 

Sak 1: Gjennomgang RS 

 Mye diskusjon om Egmontavtalen. Påtroppende styret skal gå igjennom avtalen og gjøre det 

de kan for å få skrinlagt denne avtalen på best mulig måte. 

 Kritikk for manglende årsmelding for Elghund Grå. 

 Gjennomslag for å lage årboka. 

 Diskusjon rundt regnskapet.  

 De fleste sakene ble vedtatt, noen med små endringer. Troms trakk saken sin. 

Sak 2: Hadelandsutstillingen 

 Dommere er klare 

 Annonsen kommer i neste Elghunden 

 Mulighet for å melde direkte via NKK – sparer oss for mye merarbeid hvis dette er mulig.  

 Tar gjennomgang på neste styremøte av ting som må gjøres. 

Sak 3: Utestående saker fra forrige styremøte 

 Gå igjennom de som har betalt for mye i forhold til jaktprøver og de som ikke har betalt for å 

rydde opp i dette. Ansvar: Birger og Trond. 

 Ordne med underskrifter i Brønnøysundregisteret. Ansvar Birger. 

 Søkte midler fra Gran og Lunner kommune.  Glemte Sparebank 1, dette må vi gjøre neste år. 

 Verve medlemmer – yngre medlemmer. Skal man få med yngre mennesker må man være på 

en stand eller vise seg frem i en eller annen form. Pr i dag er det kun nettsiden vår som har 

info på dette.  

 Blodsporkurs – Bjørn sjekker mer rundt dette. 

 Dommerkurs – etterutdanning og utdanning av nye dommere. De tre som ønsker påbygging 

får ta dette til høsten.  Trond sjekker med Stein hvordan status er på dette. 

 Valpekurs – oppfølging ringtrening. Våren 2015. Ansvar Trond. 

Sak 4: Eventuelt 

 Birger gikk kjapt igjennom regnskapet. Ingen ting spesielt å anmerke. Mottatt en purring – 

Birger har kontaktet NKK og de skal sende kopi av faktura for å få oversikt over dette. 

 Epost fra Arild Visdal vedr. brev fra de som sitter i ettersøksutvalget. Ønsker innspill fra 

områdeklubbene.   

o Vi stiller oss bak det som er skrevet i brevet og støtter de argumentene som er 

fremlagt der.  Bjørn skriver en tilbakemelding fra HEHK om at vi stiller oss bak det 

som ettersøksutvalget har skrevet. 

Neste møte: Styremøte HEHK /utstillingsmøte 12.08.14. Kjevlingen skytterhuset. 



 

 

 

 


