Styremøte Aust-Agder Harehundklubb 09/01-19
Sted: Østerhus Elektro, Gunnar
Tilstede: Bjørnar Dale , Lars Arild Risholt, Ruben Jørgensen, Arnt Georg
Skeibrok, Gunnar Kristiansen, Jan Willy Halvorsen, Aina Åsen

 Sak 1 Ep Vinter
Ep vinter lå inne med med pris 1950kr på web, Lars Arild har forandret
dette til 1500kr. Sam Samuelsen har meldt på å betalt kr 1950, Per
Øyvind må betale tilbake kr 450 til Sam. Huske å fastsette prøveleder og
Nkk til denne prøven. Ble ytret at det er dyrt å bo på Pan, er det mulig å
forhandle litt på prisen der?
 Sak 2 Klubbmesterskapet
Prøveleder Jan Willy Halvorsen, Nkk Bjørnar Dale.
Lars Arild sender ut via web til dommere og deltagere.
Aina legger ut deltagerliste på facebook og hjemmesiden.
Prøvedagen er 08,00-16,00, 8 timer. Dommermøte søndag 20/10-19 kl
18.00 Åsen Elektroservice sine lokaler i J.M Uglandsvei 3, 4878 Grimstad.
 Sak 3 Årsmøte/fest
Årsmøte Aina hører om det er ledig på Pan Hotel fredag 22 mars, pris på
mat (steik) + dessert.
Aina legger ut innbydelse på hjemmesiden og facebook, redigerer den fra
i 2018, innkalling sendes ut for seg selv sånn som ble utført i 2018.
Påmelding til Bjørnar og Gunnar på tlf en uke før årsmøtemiddagen.
Pris 200kr inkl middag + 1 bong.
Årsberetning : Lars tar seg av jaktprøvene, Per Øyvind regnskapet, Aina
ustilling + sauedressur + ringtreninger + antall styremøter
Aina legge ut påmelding til de som ønsker championat skjold, påmelding
til Lars Arild innen 01/03-19

Premieringer til klubbmesterskap småhund/støver.
Nr 1-3 fat + for, Jan Willy ordner fat, sender ut melding at han trenger
bilder av hundene. Aina hører med Per Øyvind om for fra evt Halvor
Øystad og hvordan vil ligger an med evt peilere fra garmin, disse skulle
evt trekkes blant påmeldte, 1 støver og 1 småhund.

 Sak 4 Dommere til utstillingen
Har forespurt dreveringen og haldenstøverne siden de skal ha treff begge
to på Røed. Aina kontakter dommerne.
Valgkomiteen er satt i gang å kommet et godt stykke!!!!
Mvh Aina Åsen 10/01-19

