
Referat HEHK 06.01.2016 

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

Fravær: Ola 

 

 

 

1. Orienteringssaker fra NEKF/Bjørn 
Diverse oppfølgingssaker fra RS 2015 ble gjennomgått på møtet.  

 Endring av Championatregler 

 Registreringsnekt (150 avkom) 

 Håndtering av utstillinger på samme dato (for eksempel nektet utstilling i 
nærområde når NKK har utstilling). 

 Hvilende cert inntil jaktchampionkrav er innfridd blir ikke godkjent av NKK. 
 Andre orienteringer fra NEKF 

 Dataløsningen løshundprøver 

 Vedtatte uttaksregler for ungdomsmesterskapet 

 Handlingsplan ungdomsutvalget 

 Bruk av skogskort 

 Unge lovende hunder – meldes i fra fortløpende fra områdeklubbene. Aktuelt å 
melde fra etter dommermøtet. Trond tar ansvar for dette. 

 Egmontsaken – stevnet  for retten vedrørende manglende leveranse av produkt og 
manglende betaling. Ingen forlik. Avventer avsigelse.  

 
 

2. Økonomi/Birger 

 Mangler oversikt over inntekter annonser – Elisabeth må lage en oversikt til Birger på 
hvem som skal ha faktura.  

 Etableringskostnad internett høyere i 2015 enn tidligere.  

 Mangler mva refussjon for 2014 og 2015. 
 

3. Status jaktprøver i høst/Trond 
Ønske om å ikke være å prøveleder lenger. Dette skal egentlig gis beskjed om i oktober. 
Finne ny prøveleder etter at det tas opp på dommermøtet. En som kan avlaste i 2016. 
En kontaktperson/rådgiver på elghundprøver som markedsføres på nettsidene.  
 
Prøveleder må lage et oppsett over hunder og prøver som sendes til Trond. 
 
 

4. Status ungdomsarbeidet/Kristian 
Ungdomsarbeidet – Kristian skriver noe om ungdomsarbeidet til årsmeldinga.  
Positivet og bra med 2-dagers prøve, ringtrening og ungdoms NM.  
Forslag om å ha ungdomsmedlem som hustandsmedlem kr 100,- 
NEKF har laget en handlingsplan for ungdomsarbeid hvor vi allerede er godt i gang med flere 
punkter.  
Ungdomsrepresentant inn i styret. 
Alt vi har gjort skal innrapporteres til forbundet.  
En jobb å gjøre med å få tak i ungdommer både som medlemmer og som deltagere i verv.  



 
5. Dreiebok før årsmøtet/Elisabeth 

Gjennomgått og oppgaver er fordelt.  
 

6. Beramme årsmøte 2016 
 

 Årsmøte 12.februar. 

 Braastad Gård 

 Elisabeth endrer på nettsidene.  
 

7. Styrets saker til årsmøtet 
Aktuelt å øke kontingenten.  
RS-saker 

 Evaluering av jaktprøveregler – Styret i HEHK støtter vedtaket  

 Registreringsnekt Sort Elghund – Styret i HEHK har ingen kvalifisert mening om dette 
nivået når det gjelder NES. 

 Økning i medlemskontingent –Bjørn sjekker med Arild vedr. dette. 

 Revidering av jaktprøveregler for bandhund – Sak uten vedtak, Bjørn sjekker med 
NEKF 

  Bandhundschampiontat- Justering av innhold, styret i HEHK støtter vedtaket 

 Representantskapets oppgaver – endringer i regler for å tydeliggjøre rolleansvar – 
Styret i HEHK støtter forslaget. 

 3 x CK som grunnlag – Styret i HEHK støtter vedtaket.  
 

8. Eventuelt 
Sjekke kostnader vedrørende Elghunden, jf regnskapet – NEKF, Bjørn  
Legge inn på nettsidene i HEHK at det er hundeeier som skal gi beskjed til klubben om de skal 
ha Championatskjold.  
Championatskjold 
Det er hundeeier som har ansvar for å gi klubben beskjed om hunden fyller krav til å motta 
Championatskjold slik at dette blir bestilt til årsmøte.  
Gi derfor beskjed til Trond Bang innen 1.februar.  
 
Hundeier engasjere seg mot avlsutvalget i forhold til unge lovende hunder. 


