Styremøte Aust-Agder Harehundklubb 13.02.2020 Østerhus
Tilstede: Gunnar, Per Øyvind, Sam, Bjørn Egil, Bjørnar og Aina
Fravær: Arnt Georg
1. Gjennomgang av poster sist styremøte
2. Terrengkomite
Vi har mange større prøver de neste sesongene, neste års styre setter sammen en
terrengkomite
3. Regnskapet
Regnskapet ligger hos revisor. Lage budsjett for 2020 Per Øyvind og Gunnar (jakker
sak 11 + regnskapsføring sak 10).
4. Årsmøte mars 2020
 Påmeldinger, Bjørnar sende Aina liste når fristen er ute. Aina tar imot betaling
på Pan. Per Øyvind tar med loddbok.
 Innkalling redigeres, sendes ut til styre for godkjenning.
 Innkalling, valgkomiteens innstilling, årsberetning, regnskap og budsjett må
legges ut på hjemmesiden 3 uker før. Aina vil ha dette tilsendt helst 02. mars.
 Gunnar bestiller skjold når fristen er ute.
 Diplomer ÅP Sam ordner dette, Per Øyvind sender over det han trenger. Krus
1pr åp, Gunnar og Per Øyvind ordner.
 Alle gaver som skal deles ut for dømming o.l. har Gunnar og Per Øyvind
kontroll på. 2 stk rammer handler Per Øyvind på ikea.
 Aina snakker med Vera og bestiller fat til klubbmestere.
5. Nye dommere
6 stk har sagt de er interesserte, siste på listen tar Per Øyvind og kontakter
fortløpende. Høre med Jan Willy og Lars Arild når de vil starte opp. Mulig å bruke
lokalet til Øistad dyreklinikk. 4 kvelder før sommeren. Gunnar og Per Øyvind + mulig
Bjørnar og Sam blir med og ser gangen i kurset så noen kan avlaste Jan Willy og Lars
Arild i fremtiden som kursholdere.
6. RS 19/04-2020 Tronheim
Påmeldingsfristen for RS 2020 i Tronheim er 1 mars. Per Øyvind melder på han og
Gunnar , bestiller også fly til de.
7. Forespørsel fra BRAA

Det har kommet e-post fra BRAA om å avholde ringkamp fredag 13/11-20. Styret er
veldig positive til dette. Aina gir de tilbakemelding.
8. Innkommende forslag fra medlemmer
Gått igjennom.
9. Ep-vinter
 6 hunder
 Pan ok
 Prøveleder Morten Åsen, NKK Per Øyvind (PØ tar gjennomgang med Morten)
 Dommere: Gunnar Kristiansen, Jakob Olimstad, Per Øyvind Erlandsen, Morten
Åsen, Dag Haugen, Knut Homdrom (fredag), Benny Buflaten (lørdag), reserve
Kåre Usterud og Bjørnar Dale
 Per Øyvind sender Aina startliste og program
10. Innleie regnskapsfører
Trond Ivar Moen har sagt selv villig til å føre regnskapet, forslag på å betale 5000kr
for dette kommer i budsjette på årsmøte.
11. Dommerjakker
Forslag på at alle dommere pr dags dato i AAHK skal få jakker. De gjør en stor jobb for
klubben og medlemmene helt gratis. Det blir lagt i 40 000kr i budsjett forslag på
årmøte. Neste styre jobber videre med dette hvis årmøte godkjenner dette.

12. Avgift klubbkamp
Avgiften på deltagelse på klubbkampen følge åp prøver.

Aina Åsen 15.02.2020

