
  Referat styremøte HEHK 

Styremøte:   Tirsdag 24.03.15 kl18:30 

Sted:   Økonomi og konsulentservice, Harestua 

Deltakere:  Svein Morten, Håkon, Elisabeth, Trond, Kristian, Bjørn 

Frafall:   Ola 

Regnskap/Økonomi: Birger 

 

1. Årshjul for Hadeland EHK 

Skaffe oss oversikt over hva som skal gjøres og ordnes igjennom året. Lage et årshjul for 

klubben, bruker den generelle og lager vår egen utgave på dette.  Ansvar Elisabeth og Bjørn 

 

2. Ny hjemmeside – utvikling og ansvar – gjennomgang. Trond og Kristian bør ha tilgang til 

nettsidene for å legge inn resultater m.m.. Gi tilgang til nettsidene for de som trenger dette. I 

tillegg er det viktig at vi får tilgang på bilder- send derfor over bilder. Kristian jobber med 

ungdomskomiteen via nettsidene. Aktivitetskomiteen bør involveres og engasjeres mere. 

Påmelding jaktprøver bør gå til den som er prøveleder og til den/de som er administrativ 

prøveleder (Trond). Under fanen om klubben bør det også være jaktprøver med 

kontaktpersoner. Championatfaner hvorfor ligger den der den ligger – bør legges under 

resultater. Legge inn en kort beskrivelse av prøvene på nettsidene.  

 

3. Aktiviteter i 2015 

Blodsporprøver/blodsporkurs – Even Løken, Tore Grina og Magnar Haugen må forespørres 

om å være instruktør og dommere. Fastsettes tidsrom og datoer med oppstart. Ansvar: Bjørn 

 

Valpekurs/ringtrening – kontakte Per Ø. Halmrast. Finne en dato uka etter 17.mai. Ansvar: 

Trond og Kristian.  

 

Dommerkurs – 2 nye aspiranter på gang. Kjører et nytt aspirantkurs til høsten. Info legges ut 

på nettsiden. Ansvar: Trond 

 

 

4. Eventuelt. 
- Protokoll fra NEKF om RS saker vs årsmøtevedtak HEHK 

    Gjennomgang av sakene som en forberedelse før RS. 

 

 

- Utstillingen 2015 dato og dommere 

Dato 30.8.2015 

Per Ø. Halmrast – Trond kontakter  

Rolf Frostad 

Ola Holsing 

   Ansvar: Håkon 

- Materiallager/forvalter  

Even har ytret ønske om å slippe ansvar for dette. Håkon tar over dette. Vi lager liste oversikt 

over hva som finnes på lageret samtidig slik at vi til enhver tid har oversikt. Den som er 

aktivitetsleder er også materialforvalter.  



 

- Ungdomsleder 

Kristian tar jobben som ungdomskontakt og Svein Morten hjelper til. 

 

 

 


