
 Norsk Harehundklub 
Referat fra styremøte 4.juni 2020 
Deltagere: Bjørnar Bjørkevoll, Kari Lybæk, Kjell Marka, Øystein Degerud, Arild Nygård 
Fraværende: Cecilie Sundtveten 

Referent: Arild Nygård 

Sak 21.2020  Søknad om MVA kompensasjon 2020 
Søknad er utarbeidet og sendt NKK innen fristen som var 1. juni. 
 
Sak 22.2020 Medlemsoversikt 
Pr 31.12.2019 var det registrert 154 medlemmer i klubben. 
Pr.01.06.2020 var det registrert 145 betalte medlemmer, mens 8 pers. har mottatt kontigentkrav 
men fortsatt står som ubetalt i medlemsregisteret. 
 
Sak 23.2020  Årsmøte og Premieutdelinger 
Selv om det er åpnet for arrangementer for inntil 200 pers. er det utfordrende å få avviklet årsmøter 
og premieutdelinger i klubben. Fortsatt er det mange utleiere som ikke har åpnet for lokalutleie og 
siden 1m reglen fortsatt er gjeldene kreves det et lokale av en viss størrelse for å kunne gjennomføre 
disse arrangementene ihht. smittevernreglene. Fortsatt er det en målsetning om å få gjennomført 
premieutdelingene ila august mnd.  Jaktprøvekomiteen må komme sammen for en diskusjon om hva 
som kan gjøres og hvilke alternativer som finnes. 
Årsmøte må i verste fall utsettes til 2021, dagens styre fungerer frem til nytt årsmøte er avholdt. 
Regnskap for 2019 med årsberetning og regnskap m årsberetning for 2020 legges frem for 
godkjenning på årsmøtet i 2021. 
 
Sak 24.2020 Ledermøte NHKF 
Møtet er berammet til 18. august, gr. CV 19 er det fortsatt utfordrende å finne egnet møtested siden 
mange hoteller fortsatt er stengt. Klubben stiller med 1 deltager i tillegg til leder som representerer 
NHKF.  
 
Sak 25.2020 Dommersamling 
Tidspkt for samlingen er satt til lørdag 5. september. Jaktprøvekomiteen kontakter Hadeland for evt. 
samarbeid som tidligere, samt sted og møtetidspkt. 
 
SAK 26.2020 Lånetilsagn til NKK gr. CV 19 viruset 
Det ble på ekstraordinært ledermøte NHKF besluttet at alle klubbene innenfor NHKF skulle tilby et 
lånetilsagn til NKK på kr 100 pr. medlem basert på medlemstall pr 31.12 2019. For vår klubb ble 
beløpet kr. 15 400,-. Beløpet gis som et lån til NHKF som vil stå som låneansvarlig overfor NKK. 
Det vil bli satt opp en egen låneavtale mellom NHKF og NHK på beløpet for bruk i regnskapet. 
 
Sak 26.2020 Status økonomi 
Kari redegjorde for økonomien i klubben som har en god likviditet til tross for store endringer i 
aktivitetsnivået som følge av CV -19 viruset i 2020. Kontantbeholdningskasse er besluttet avviklet og 
ved klubbens arrangementer skal det benyttes betalingsterminal og VIPPS. 
Salgslageret (klær og andre effekter) og premiebeholdningen må telles over og liste sendes Kari før 
5.juli. Cecilie er ansvarlig for dette siden lageret befinner seg hos henne. 
 
Sak 27. 2020 Høstens jaktprøver  



Alle planlagte prøver vil gå som normalt, men spesielt DM og Damekampen kan måtte bli avholdt 
under endrede forutsetninger mht. overnattinger, stamkvarter og dommermøter grunnet 
smitteverntiltakene som er fastsatt. Spesielt 1m reglen, overnatting på fellesrom og restriksjoner 
vedr bespisning skaper store utfordringer for oss som arrangører. Jaktprøvekomiteen må sette opp 
en plan for disse arrangementene ila august. Ved større endringer og spesielt endringer som påvirker 
påmeldingskost for hundeeier ved prøvene må dette endres i terminlisten til NKK. 
 

 
 

Oppdatering av saker som er behandlet tidligere og ikke avsluttet 
 
Sak 01.2020 Dommersamarbeid ved fremtidig DM arrangement. 
Saken ble meldt inn til klubbene i distrikt 5 av Vestfold harehundklubb og ble behandlet  på vårt 
styremøte 13. januar og tilbakemelding  ble sendt Vestfold og Østfold. Hvordan saken står pr. d.d. 
vites ikke, Vestfold kontaktes om status. 
 
Sak 10.2020 Utstillingen  
Utstillingen vår i april ble avlyst som følge av CV-19 viruset. Klubben søkte i den forbindelse 
Lotteritilsynet om å få dekket budsjetterte inntekter på kr.30.360.  Søknaden ble innvilget og 
kr. 30 360 ble overført fra Lotteritilsynet til klubben i mai mnd. 
 
Sak 13.2020 Dommerlista for 2020 
Jaktprøve komiteen må «vaske» listene og forberede DM kabalen mht. til dommere/kjentmenn. 
Lista på hjemmesiden må oppdateres. 
 
Sak 14.2020 Ny-utdanning av dommere 
Det var avtalt dommerkurs sammen med Hadeland, men sykdom og vanskeligheter med lokaliteter 
førte til at det måtte utsettes i denne omgang. Det var noen av våre medlemmer som hadde meldt 
seg på kurset til Østfold som ble avholdt i juni og har deltatt på dette. Jaktprøvekomiteen må se på 
muligheter for å kjøre et nytt kurs dersom behov ila første kvartal 21.  
 
Sak 15.2020 Dressurkurs/Ringtrening 
Ble avlyst i første omgang som følge av CV 19, ble forsøkt avholdt på nytt, men lav deltagelse og 
ingen instruktør førte til at  dette nok en gang stoppet opp.  Jaktprøvekomiteen  er ansvarlig for 
planlegging av nytt kurs i  2021. 
 
Sak 16. Dommerkniven 
Dommerknivene som Hans Johan Jensen har laget for klubben er nå levert og vil bli delt ut 
under DM i 2020. 
 
Sak 17. Materiallager 
Klubben mottok tilbud fra S. Sundtveten vedr leie av varmt lager. Total kostnaden ble av styret 
vurdert som for store og det er gjort avtale om disposisjon av kjellerlokale hos Dag Inge.  
Dagens lager som befinner seg i en Container hos Stig må tømmes snarest og en full gjennomgang av 
lagerbeholdningen må foretas før det plasseres inn hos Dag Inge. Leder m styret er ansvarlig for 
dette. 
 
 


