
Referat fra styremøte i Hadeland Elghundklubb 06.12.16 

Sted: Gran, Hjertebo    Tid: 18.00 – 21.00   

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

Fravær: Thor Arne  

 

1. Status aktiviteter ift årsmøtevedtak 

Foreslå en heving av HEHK andel av kontingenten til netto 150kr etter at utlegg til 

elghunden (kr 32,50 pr blad) er trukket. Det vil gjelde fra 2018. 

      Gjennomgang av referat fra fjord årets årsmøte. Trond ordner med premier/gravering              

med Even og Stein.  

Karen annonserer i Hadeland om innkommende/forslag til saker til årsmøte, i romjula.  

Årsmøtet vil bli holdt på Braastad Gård fredag 17 feb. 

 

2. Økonomi  

Birger gikk igjennom resultatregnskapet. Pr i dag, 6.12.16, ser det ut til at vi får et 

overskudd på 14 066,77,- mot et underskudd på 39 218,04 i 2015.  Underskuddet er over 

halvert fra i fjord. Hadelandsutstillingen ga også et overskudd i kassa.  

Birger ønsker en oversikt av Trond/Bjørn V. over hvilke dommere som skal ha 

tilbakebetaling for sporprøver og jaktprøver, med kontonr og sum. 

 

3. Valgkomiteens oppstart  

Sekretær skriver brev/mail til valgkomiteens leder, Morten Hansen om igangsetting av 

arbeid til årsmøtet. Lovnormal og referat fra fjord året sendes også med.  

 

4. Status aktiviteter fra møtereferatene  

Steffen har ordnet med to annonse/sponsor avtaler til hjemmesiden, Randsfjord Rør og 

Flisekompaniet. Avtalen er på 2000,- i året over 3 år. Målet er å ha fem slike avtaler.  

Smedstuen håper vi kan bidra igjen.  

 

5. Gjennomgang overskrifter til årsmeldingen 2016  

Overskriftene blir de samme som i fjord. Vi må huske på å skrive litt om sponsoravtalene 

vi har fått til. Karen vil ha en kort avhandling av samtlige fort som mulig, fra Trond om 



jaktprøvene, Hadelandsutstillingen fra Håkon. Ringtreningskvelden har jeg mottat fra 

Svein-Morten. Resterende fra Bjørn. Så årsmeldingen blir ferdig i tide.  

 

6. Rundt bordet om aktiviteter mai- november 2016  

Trond: Det gjennstår noen endringer og småjusteringer med påmeldingen til 

jaktprøvene. T. Eliassen holdt oppdateringskurs i sommer for mange av dommerne i 

HEHK, men noen mangler fortsatt. 2 dagers samlet prøve ble avlyst pga dårlig føre, 5 

hunder var påmeldt. 17 hunder er påmeldt 1 dags separat.   

Forslag om rabattordning for ungdom med egen hund på jaktprøver. Tilby ungdom å 

være med på jakt, evt skyting, jaktprøver.  

Håkon: Hadelandsutstillingen gikk bra med litt i underkant av 100 påmeldt hunder. Kiosk 

salg var det også i år.   

Svein-Morten: Ringtreningskveld ble holdt på Varpet fotballbane med Bente Rønningen 

som instruktør. 8 hunder møtte opp. Håkon åpnet kiosken. Forslag om jevnlige 

treningskvelder før Hadelandsutstillingen. Profilering på web og facebook. 

 

7. Evt. 

 Svein-Morten må møte på Ledermøte i Forbund styret på Gardermoen 21.jan, da Bjørn 

er bortreist.  

 

 

Neste styremøte er tirs 24 januar 2017!  

    

 


