Referat fra Styremøte
Tid ......................... : Mandag 14/11 2016 kl. 18:00-21:30
Sted....................... : Landbrukets hus, Tynset
Deltagere .............. : Martin Tamnes Krog, Esten Vingelen, Bård Østvang, Omar Trøen, Bjørn
Grue, Bjørn Morønning, Eivind Haugseth (ref.)
Forfall.................... : Per Jarle Sæther
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Referat
36. Gjennomgang av ref. fra forrige møte – oppfølgingssaker.
Det ble lånt betalingsterminal ifm. utstillingen på Elvål. Behovet for å anskaffe
vurderes, men det ble foreslått og vedtatt at vi inntil videre kan åpne en Vipps konto.
Denne er på gang og snart på plass. En evt. iZettle løsning kan lånes ved behov inntil
videre. Følges opp. Ansv. Esten.
Vedrørende inngått foravtale så må Felleskjøpet lokalt informeres om at ØEHK har en
slik avtale. Bjørn Morønning som har forhandlet fram avtalen tar dette opp med vår
avtalepartner. Gjelder avdelingene på Koppang, Alvdal, Tynset og Røros. Viktig at
dette er på plass før medlemmene orienteres. Ansv. Bjørn M.
Ei helg med praktisk jakt for ungdom blir evt. i november. Under arbeid og fortsatt
«håp». Ansv. Esten/Bård.
Ettersøkskurs for kommunene og andre interesserte planlegges til våren.
Kommunene ble informert i e-post av 11.11.2016. Vidar og Elin gis i oppdrag å
utarbeide kurset, komme med forslag til gjennomføring og evt. samarbeid med
andre. Frist til neste styremøte. Vidar og Elin informeres om dette av referent.
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Forslag til ramme for avtale med G-Sport for hundeførervest og annet materiell med
logo er på plass. Det settes ned en arbeidsgruppe, bestående av Esten (leder), Bjørn
G. og Bjørn M., til å utarbeide et forslag for profileringsartikler med tilhørende
retningslinjer. Frist neste styremøte. Ansv. Esten.
Det er søkt om prøver for 2017 innen fristen og NKK har lagt dette ut til korrektur.
Frist for korrigering er 25.11.2016, viktig at komitelederne sikrer at sine behov er
ivaretatt for 2017.
Facebook og hjemmeside. Styret ønsker mer aktivitet og ønsker at facebook «åpnes»
for allmenheten slik at medlemmene kan legge ut og dele informasjon ifm. hendelser
og arrangementer. Administrator kan da i større grad kontrollere at kjørereglene
overholdes. Jostein og Bjørn M anbefalte ikke at dagens FBside ble gjort om til en
gruppe. Styrert mente at det ville gjøre terskelen lavere for å publisere stoff og
ønsker dette. Martin informerer Jostein om vedtaket. Ansv. Martin.
Klubbmesterskap. Uttakskriterier for klubbmesterskap må klargjøres og publiseres til
medlemmene, slik at alle får sjansen til å kvalifisere seg gjennom deltagelse på prøve.
Dette er ikke gjort, men må prioriteres. Ansv. Bjørn G. og Omar.
Ungdomsmesterskap. Uttakskriteriene ble diskutert og det ble besluttet å bruke
forbundets anbefalinger for uttak.
37. Vedtekter
Et forslag var utsendt. Dette ble gjennomgått og mindre endringer vedtatt.
Oppdateret utkast sendes ut med møtereferatet.
Fagkomiteer – har vi de rette?
Forslag om å etablere en Jaktprøvekomite til erstatning for dagen Bandhund- og
Løshundkomite samtidig som det etableres en egen Ettersøkskomite. Ingen stor
uenighet om det prinsipielle. Saken tas opp igjen på neste møte mhp. bl.a.
bemanning.
38. Høringssaker – løshundregler og konkurransespor/elitespor
Løshundreglene har frist 1.12.2016. Høringen gjennomføres pr. e-post. Ansv. Omar.
Ettersøk – konkurransespor/elitespor har frist 27.11.2016. Det avholdes et møte for
ressurspersoner på ettersøk, åpent for interesserte ettersøksdommere, for å gå
gjennom høringsdokumentet og avgi et svar til forbundets ettersøksutvalg på vegne
av klubben. Ansv. Bjørn G.
39. Saker fra utstillingskomiteen
a. Betalingsløsning på kommende utstillinger
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b.

c.

d.

e.

Se oppfølgingssaker.
Regnskap på de enkelte utstillinger
Utstillingskomiteen ønsker å få utarbeidet et mer detaljert regnskap for
gjennomføringen av den enkelte utstilling for å ha bedre oversikt/kontroll
med de ulike inntekts- og utgiftselementen.
Premiering og priser for premier
Rosett deles ut til
 BIS / BIS valp
 BIR / BIM
 CERT / res. CERT
i ringen ifm. kåringen. CK og andre får kjøpt rosett for kr. 50,-.
Lite glass gis til
 CK
 BIS valp
Stort glass gis til
 BIS
 BIR / BIM
 CERT
 Beste Veteran
Oppdatering av styreweb
Kontakter Styreweb for en oppdatering iht. medlemsregisteret. Hvis mulig
ønsker man også å ta vare på de som ikke lenger er medlemmer. Ansv. Eivind.
Påskjønnelse til dommer/ringsekretær
Kommer tilbake til denne når arbeidsgruppen for profileringsartikler har
kommet med sitt forslag.

40. Eventuelt
Premier; 300 store fat er anskaffet, gjenstår 36 små fat. Foreslår overgang til krus for
2. og 3. premie da små fat ikke er så enkelt å skaffe samtidig som krus er noe
billigere. Vedtatt.
Landslotteriet. En loddbok er kommet tilbake med 38 lodd og det ble foreslått at
klubben kjøper disse da formålet er egen virksomhet og at evt. gevinst brukes i
klubben. Vedtatt.

Neste møte mandag 12.12.2016 kl. 18:00 på Landbrukets Hus Tynset.

Rendalen 15. november 2016
Eivind Haugseth.
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