
 Norsk Harehundklub 
Referat fra styremøte 1. mars 2021, møtet ble avholdt på Teams 
Jaktprøvekomiteen og økonomiansvarlig deltok på møtet 
 
Deltagere: Bjørnar Bjørkevoll, Øystein Degerud, Cecile Sundtveten, Arild Nygård, Dag Inge Bjørkevoll, 

     Stian Aas, Stener Ruud, Kari Lybæk 
 
Referent: Arild Nygård 

 
Medlemsoversikt 
Pr. 31.12.2020 var det 151 betalte medlemmer. 
Pr. 01.03.2021 er det 129 stk. som har betalt for 2021. 
 
Sak 26.2020 Status økonomi 
Klubbens regnskap for 2020 ble gjennomgått av økonomiansvarlig og til tross for liten aktivitet styres 
det mot et overskudd i 2020. Kontantkasse, premiebeholdning og rekvisita telles opp og 
beholdninger meldes til Kari. Kari oversender regnskapet for 2020 til revidering. 
 
Sak 30.2020 Dressurkurs/Ringtrening 
Jaktprøvekomiteen planlegger for oppstart av dressurkurs med oppstart i mai, de ser også på 
mulighetene for ringtrening i forkant av utstillingen i april. 
Steinar Elgerud og Cecilie Sundtveten vil stå for kurset. Tid og sted er ikke bestemt pr. dd. 
Pris 500 for medlemmer og 750 for ikke medlemmer av klubben. 
 
Sak 31.2020 Årsmøte 2021 
Dato for årsmøte er fastsatt til 5. mai, sted Varpet fotball bane kl. 19.00 
Publiseres på hjemmesiden, sammen med frister for innsendelse av saker og forslag til 
personvalgene. Innkallingen m årsmøtepapirer sendes pr. e-post til medlemmene  og publiseres på 
hjemmesiden 
 
Sak 32.2020 Utstillingen 2021 
Det planlegges for utstilling i 2021, utstillingen vil bli gjennomført ihht NKK og NHKFs regler for 
arrangement under Covid 19, FHIs og kommunale retningslinjer er overordnet. 
Dersom det ikke blir mulig å gjennomføre utstillingen vil påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt. 
Cecilie er utstillingsansvarlig og saken følges opp på neste styremøte 7. april (Teams) 
Vedlagt er manual gjennomføring av utstillinger. 
 
Sak 33 Premieutdeling for ÅP og RR prøver 2019 og 2020 
Jaktprøvekomiteen forsøker å få gjennomført denne som et inn/ utearrangement i april dersom  
CV 19 restriksjonene tillater dette. 
Tid og sted vil bli publisert på hjemmesiden. 
 
Sak 34.2020 Hadeland HHK Småhund NM 2021 og samarbeid med NHK. 
Jaktprøvekomiteen er i dialog med HHK. Mer info om hvordan vårt bidrag skal være vil rapporteres 
inn til styret etter hvert. Dag Inge følger opp dette mot HHK. 
 
 
 
 



Sak 33. 2020  Telt/Gapahuk 
 
Det er et behov for «skrivertelt»/telt i forbindelse med utearrangement, det ble besluttet å gå til 
innkjøp av dette. Teltet skal profileres med NHK logo. 
Stian undersøker priser og melder til styret for godkjenning før innkjøp. 
 
Neste styremøte: 7. april kl. 1900 (Teams) 
Link sendes ut nærmere møte dato. 
 
 


