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Referat styremøte NHK 18. januar 2023 

Deltagere:  Bjørnar Bjørkevoll, Stian Aas, Thomas Adler Blakseth, Øystein Degerud, Håkon Galby 

Referent: Arild Nygård. 

Fravær:  Cecilie Sundtveten, Kari Lybæk (økonomiansvarlig) 

 

Sak1 Forberedelse til årsmøtet 2023, 16. mars 2023, Folkets Hus Hagan 

• Lokalet er bestilt og bekreftet OK.  

• Innkalling er lagt ut på hjemmesiden. 

• I Karis fravær ble regnskapet for 2022 lagt frem av leder og ble enstemmig godkjent. 

• Budsjett for 2023 må settes opp, leder henter inn underlag fra Jakt og utstillingsansvarlige. 

• Årsrapporten for 2022 settes opp, ansv. Leder 

• Valg komiteen er informert om frister til valg. 
 

Sak2 Utstillingen 22.04.2023 
 

• Utstillingsleder var ikke på møtet, men  det er heller ikke rapportert om utfordringer så det 
antas at alt går ihht plan. Leder kontakter Cecilie for informasjon. 
 

Sak3 CampVillmark 24- 26 mars 
 

• Jan Ove gir seg som «messegeneral» grunnet sykdom, Arild overtar kontakt med 
messeansvarlig øvrige oppgaver som Jan Ove utførte. 

• Rigge hjelp er på plass, Håkon, Stig og Thomas holder i dette. Ansvarlig Håkon. 
 

 
Sak4 NHKFs RS 2023, 22.04.2023  
 

• Arild  og Stian deltar fra klubben 
 

Sak5 Dommere til årets jaktprøver 
 

• DM med 25 starthunder kan bli en utfordring, dersom flere av klubbens medlemmer stiller 
med egen hund.  

• Arild kontakter Østfold og Vestfold vedr DM og dommere. Det foreligger en avtale om 
dommerutveksling. 

• Dommer i klubben oppfordres til å stille opp for egen klubb før de tar på seg 
dommeroppdrag utenfor  klubben. 

• Jaktprøvekomiteen må starte arbeidet med å planlegge DM ila mai. Mnd. 
 

Sak6 

• Styret purrer NHKF vedr tidligere innmeldt sak vedr. Championatregler støver (rev.) 
Ansv.  Leder 
 

Sak7 Hjemmesiden 
 

• Hjemmesiden vår må oppdateres da dagens programvare ikke vil bli vedlikeholdt på en slik 
måte at vår leverandør vil  garantere for funksjonalitet fremover. Leverandøren anbefaler vår 



 

 

Sensitivity: Internal 

klubb og gå over til WordPress, dette er et program som flere av klubbene innen NHKF 
bruker i dag.  

• Styret gav sin tilslutning til dette og klubben retter bestilling til leverandøren om å legge over 
våre sider til WordPress plattformen. Leder sender bestilling på oppdraget.  
 
 
 

 
 

 
 

  

        


