
Referat HEHK 23.02.2016  

Sted: Gran, Hjertebo 18.30 – 21:30 

Tilstede: Bjørn, Svein Morten, Håkon, Birger, Trond, Kristian, Karen og Steffen  

Fravær: Elisabeth, Ola og Thor Arne  

 

1. Rundt Bordet                                                                                                                                                      

Overdragelse av stillinger:                                                                                                                                    

Bjørn - Leder                                                                                                                                         

Svein Morten - Nest leder og styremedlem                                                                                                          

Karen - Sekretær                                                                                                                                 

Håkon - Styremedlem                                                                                                                          

Steffen - 1. Varamedlem 

Thor Arne – 2. Varamedlem                                                                                                                                        

Trond - Styremedlem                                                                                                                                        

Birger - Regnskapsfører   

Håkon fortsetter som leder av aktivitets- og utstillingskomiteen. Steffen tar ansvar for å sjekke 

ut muligheter for sponsorer/reklame og evt. pris ved Rena Media til vår nettside. Forslag til 

sponsorer var Felleskjøpet, Labb, Lygnasæter, Smedstuen osv. Karen og Steffen har ansvar for 

utstillings forberedelser før og etter (DogWeb Arra og hjemmesidene). (Steffen har hoved 

ansvar). Trond er, som før, ansvarlig for registrering av jaktprøver i samarbeid med Stein (NPP - 

Dog Web). 

2. Oppgaver fra årsmøtet - tiltak og plan  

Ved årsmøtet fikk styret mye kritikk for fjorårets underskudd i regnskapet. Årsaken til dette var 

blant annet feil betalinger, ekstra utgifter fra forrige år, oppretting av nettside og Ungdoms NM. 

Neste års regnskap kommer til å se en del bedre ut. For å øke kapitalen i klubben, kommer 

medlemskontigenten og priser på prøvene til å bli høynet. Forslag til kasserer ble nevnt, men 

nedstemt på styremøtet. Styret godkjenner at Birger fortsetter å føre regnskap ut året, og han 

stiller gladelig opp i dugnad sammenheng.  

Vi skal bli flinkere til å profilere grasrotandelen til HEHK.  

3. Årshjulet Frist  

Søknad om kommunalt driftstilskudd er sendt innen fristen 01.03.16  



HEHK har ingen saker til RS 2016.  

Leder Bjørn, Sekretær Karen og styremedlem Trond ble valgt til å representere HEHK på RS 

2016.  

Bjørn melder på alle 3 på ekstra ordinært 31.03.16 og ordinært 29-30.04.16 RS møte.  

Revisjonsrapport   

Lov -og Kontrollkomiteen  

Arne Sandin fortsetter men ikke som leder. Bjørn hører seg litt rundt om noen andre klubber har 

forslag på kandidater til valget for nytt forbundsstyre . Bjørn sjekker også om noen i HEHK vil ta 

over en jobb i valgkomiteen. Karen avtaler med Elisabeth ang innsending av årsregnskap.  

4. Hadelandsutstillingen  

Bjørn, Håkon og Svein Morten avtaler et møte i slutten av mars for hyring av dommere, 

ringsektretærer og skrivere fordelt på 3 ringer. Antall dommere, 2 eller 3, avhengig av antall 

påmeldte hunder, bør være fastslått før Juni utgaven av Elghunden. Jaktprøvene bør være klare 

til september utgaven. Klargjøring for påmelding i slutten av mars, gjøres over tlf. Fra nå er det 

bare elekronisk påmelding på utstillingen.   

Pris: Valper 200,-                                                                           

Voksne 350,-  

5. DogwebArra-jaktprøver-priser-påmeldingsadresse  

Påmeldingsadresser er uendret.  

Prisene er høynet i år etter lave priser over en lang periode og i likhet med andre område 

klubber. Dommere har gått opp en liten brøkdel i `lønn` for strevet.  

Jaktprøver 

1-dags separat/samlet        1000,-                                                                                                           

2-dags separat/samlet        2000,-  

Sporprøver  

Fersk spor                              500,-                                                                                                                        

Elgspor                                  500,-                                                                                                                        

Blodspor                                800,-  

Dommere får nå disse summene:  



Jaktprøver                             400,-                                                                                                                        

Sporprøver                            200,-                                                                                                                         

Blodspor                               300,-  

Registrerte godkjente dommere for blodspor i HEHK er Tore Grina, Even Løken og Magnar 

Haugen. Bare sistnevnte har sagt seg villig til å dømme.  

6. Eventuelt  

Noen dommere har fått for mye i betaling for sporprøver. Stein Briskeby har betalt tilbake sitt 

overskytende beløp. Bjørn vil ta en ringe runde og ber pent de andre respektive tilbake betaler 

sitt beløp.   

 

Neste møte er satt til tirs 19.04.16  kl 18.00 

Ved Økonomi- og konsulentservice, Harestua Senter 2.etg  


