
 
 

Styremøte 23/1-2019 hos Dag Inge 

Tilstede: Arild- Dag Inge- Cecilie- Trine- Bjørnar 
(ikke tilstede Kristian, Øystein, Kjell og Geir) 
 
Sak 1: Regnskap 2018 
Arild gjennomgikk et foreløpig regnskap for 2018 på vegne av Kari som var forhindret fra å møte. 
Godkjent og revidert regnskap vil sendt ut sammen med årsmøtepapirene. ok 
 
DM 2018, mangler innbetaling for 3 startende ekvipasjer. Trine sender en mail med kontonummer til 
skylderne. ok 
 
NM 2017- kontonr: 4200.34.38168. betalt 2000,- den 23/11-2017. Vi får ikke opp hvem som har 
betalt inn fra denne kto, i tillegg mangler innbetaling fra en deltager. Trine sender mail til 2 personer 
for av sjekk av ktonr. og innbetaling. ok 
 
Sak 2: ÅRSMØTE 26 MARS 2019, FOKETS HUS PÅ HAGAN. 
Dag Inge har bestilt lokale og fått bekreftelse. Årsmøte og premieutdeling. «Sosial happening». 
Bestille pizza, bindene påmelding, enkel bevertning. Pizza, øl, brus. Loddsalg v/Cecilie ok 
 
Årsberetning og regnskap må være ferdig inne 26/2-19, 1 mnd. før.  
Regnskapet blir revidert 30/1-2019. ok 
 
Innkalling:  
Sendes ut 12/3-2019, pr mail, til de mailadressene vi har. Legges ut på hjemmesiden, påminnelse på 
Facebook siden. 
Arild tar med prosjektor slik at årsberetning og regnskap kan vises, -så slipper vi å trykke det opp. 
 
Premieutdeling: Ungdomsgruppa har ansvar for premieutdeling v/ Bjørnar, Kristoffer og Mads,  
de skriver også ut diplomer. 
Cecilie har bestilt kopper  
Ta kontakt med valgkomiteen Bjørn Eriksen, Jan Kristiansen, Kjell Myrås. 
På valg: Leder Dag Inge 
Styremedlem: Cecilie. 
Ned på 5 i styret (leder, nestleder, sekretær, styremedlem, styremedlem. 2 revisorer. Vara). Det ble 6 
stk 
 
Sak 3: Tilgang på hjemmesiden. 
Dag Inge tar kontakt med Sigmund. Cecilie og Kristoffer må få tilgang, nå har vi etterlyst dette i over 1 
år. ok 
 
 
 
 



 
Sak 4: Camp Villmark 
I år får vi lov til å selge effekter på Camp Villmark. Denne helgen sammenfaller med RS NHKF og 
utstillingen. Jan Ove har kontroll på Camp Villmark. Ok,hvordan tenker vi å fornye standen? 
 
Sak 5: Ta tak i dommerknivene i forhold til Nordmarks prøven. Arild sjekker dette opp. 
Vi gjør et forsøk på å få dette opp å gå igjen. Ok, egen oversikt er lagd. 
 
 
Sak 6: Dommerutdanning mellom RS og 1/9-2019. Nytt reglement.  
 
Sak 7: Søknad Løvenskiold om prøveterreng i forbindelse med Nordmarksprøven 7-8/11-2019 er 
sendt, venter på tilbakemelding. Ok, godkjent 
 
 
Sak 8: Søknad om NM 2022 Støvere.  
Vi samarbeider med Hadeland harehund klubb om gjennomføring av Småhund NM 2021. 
Da kan vi søke om Støver NM 2022. Vil foregå i Nordmarka. Vi kommer tilbake til stamkvarter. 
Søknaden må sendes inn før 1. 03. 2019 Ok, er tildelt NHk. 
 
Sak 9: UTSTILLINGEN 2019 
Krav om at kritikker legges inn elektronisk på utstillingen. 
Cecilie sender en henvendelse til NKK og spør om vi kan låne fra NKK. Klubben sørger for nett 
tilkobling. Må vi evt. kjøpe inn? Om vi ikke får låne, kjøper Cecilie 2 stk. 
 
2 dommere Lars Hjelmeseth og Wenche Skogli. 
 
Utstillingskomiteen: Cecilie. Dra med deg de menneskene som trengs, og delegerer. 
Kiosk: 2 voksne, parkering: skilte inn til den store parkeringen. Rigging: opp og ned 3-4 personer. 
 
Sak 10: Utdanning av dressurinstruktør. 
Trine har allerede tatt grunnkurset. Er påmeldt trinn 1 og 2. Disse går på Flå. 
 Klubben dekker kurs kostnadene Ok, bestått trinn 1 ,jobber med praksis for å få tatt trinn 2. 
 
Sak 11: Skriver til klubben. 
Undersøk pris på ny. Blekket er dyrt. Trine sjekker HP / Canon. Må ta stivt papir/diplom /bildepapir. 
Avventer i forhld til om klubben må kjøpe padder til utstillingen eller kan låne. 
 
Sak 12: Bevegelig EP 7-10/2-2019. 
Terreng? Ulvefritt? Dommere? Dag Inge koordinerer.  
10 hunder. 5*2  avlyst, pga ekstraordinær båndtvang 
 
 
Sak 13: Veien videre for Norsk harehund klubb? 
Hva ønsker vi for fremtiden?  
 

 Småhund komiteen må opp og gå. Klubben foreslår at komiteen får noen krav. 

 Småhund folket må på banen, så de kan få til det de ønsker.  

 Ha NM 2021 i samarbeid med Hadeland i tankene 

 Utdanne flere dommere som har småhund.  

 Samarbeide mer med Hadeland. 



 Klubbmesterskap inn på prøvene våre. 
 
 
 
 
Forslag på at styret, æresmedlemmene og de som har jobbet mye for klubben i løpet av året, tar en 
sosial sammenkomst før jul. Litt for å hedre og sette pris på den jobben som blir gjort. Ok, satt av 
penger i busjett 
3 EP for 2019.  
Opp til 15 hunder på prøven i desember. 
 
 
Møte hevet kl. 21.00 
 
Trine 
 
Nytt styremøte torsdag 7 /3-2019 hos Cecilie kl. 1800.  

Sett av kvelden allerede nå, så slipper du og dobbel booke 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


