
Styremøte Hadeland Elghundklubb 05.02.14 

Tilstede: Svein Morten, Bjørn, Trond, Kristian, Birger og Elisabeth 

Frafall: Håkon og Ola 

 

Innkalling og dagsorden godkjent. 

Målsetting er at møtene holdes innenfor en 2 timers ramme – blir vi ikke ferdig med alle sakene så 

tas de opp på neste møte. 

1. Runde rundt bordet: 

 Alle presenterte seg for å bli litt kjent samt informere om hvilke oppgaver vi har i 

klubben: 

o Bjørn –leder. 

o Trond - tar seg av registrering av jaktprøver. 

o Elisabeth- sekretæroppgaver samt arbeidsoppgaver utstilling. 

o Kristian – arbeidsoppgaver utstilling, har vært styremedlem, nestleder og 

snart autorisert dommer. 

o Svein Morten – nestleder, bidrar på Lygnautstillinga. 

o Birger-tar seg av regnskapet. Kan tenke seg å gjøre mer for HEHK på sikt. 

Innkalle Stein Briskeby på neste styremøte for å klargjøre roller og få oversikt.  

2. Årsmøtereferater 

 Noen små korrigeringer, så sendes det til Elghunden og Hadeland. 

 Sendes på epost og legges ut på hjemmesiden.  

Legge ut møtereferat på nettsidene f.o.m 2014. 

 Elisabeth kontakter Kari Mette for å få til en løsning på våre nettsider hvor 

møtereferat kan legges inn. 

 

3. Kontakter HEHK  

Sendes på epost og legges ut på hjemmesiden.  

 Bør ha et bedre system for å ha oversikt over gjennomføring av jaktprøver. Følges 

opp på neste møte. Bjørn tar kontakt med de forskjellige prøveledere for å få en 

tilbakemelding på hvordan det fungerer i praksis. 

 

4. Saker til representantskapsmøtet- innspill til valgkomiteen. 

HEHK foreslår Arne Sandin som medlem og leder i lov og-kontrollkomiteen. 

5. Ide-runde om å stabilisere medlemstallet.  

15 % av medlemstallet redusert på 15 år. 

a. Mye av årsaken skyldes at gjennomsnittsalderen øker på elgjegere. 

b. Liten forhåndsomtale /kjennskap til klubben. 



c. Medlemsmøte – for å trekke medlemmer. 

d. Få medlemsfordeler pr i dag. 

e. Peilerkurs for eldre og nye. 

f. Blodsporkurs. Jeger og fisk har godkjente blodspordommere. 

g. Hjelp til å melde på jaktprøve og utstilling – kontaktperson i klubben på nettsiden.  

h. Opplegg for godkjenning av ettersøkshund.  

i. Valpekurs 

j. Ringtrening med sosial kveld .  

k. Bandhundjakt – bør se på muligheter for å danne en bandhundkomite og arrangere 

bandhundprøver på sikt. 

l. Dommerutdanning – kurse nye dommere. 

Kontakte for eksempel Hadeland Hundeklubb for innspill til gjennomføring av aktiviteter 

som valpekurs og ringtrening. Kristian har også kontakter på Natur VGS hvis det er 

behov/ønske.   

 Starte med valpekurs – oppfølging ringtrening. Ansvar Trond 

Sak 6 Gjenstående aktiveter i 2013 

 Ringtrening og blodsporprøver se sak 5 

Sak 7 Eventuelt 

Birger har følgende saker: 

 Faktura som kommer inn skal signeres fra den som er bestilt. 

 Alltid to som teller opp kontanter og skriver opp begge to. 

 Søke om midler – se på skjema for søknad. For eksempel Sparebank 1 stiftelsen v 

/Magnus Magnussen. Ansvar Elisabeth 

 Gå igjennom liste over sporpørver og hvem som har betalt og ikke. Ansvar Birger 

og Trond. 

 Melde inn nytt styre til Brønnøysund. Ansvar Birger. 

Kristian har følgende sak:  

RS skal gjennomføres innen utgangen av mai – noe som betyr at vi kan skyve på 

årsmøtet. Dette må i så fall vedtas på årsmøtet. 

 

Neste møte bør skje rett etter påske. 


