Styremøte Aust Agder Harehundklubb 06.01.2022
Tilstede: Peder Arnt, Jens, Magnus, Knut og Aina
Fravær: Geir

Saker
1.
Klubbmesterskap støver 14-15/1-22
Prøveleder Stian Benny Buflaten
Nkk Jan Willy Halvorsen
Dommere/terreng Peder Arnt
Trekning dommere og terreng tirsdag 11/01, åsen elektroservice sine lokaler
Grimstad
Aina sende ut epost påmeldte info søndag 09/01
Halvor Øiestad vetrinær
Aina lage program
2.
Ep vinter26-27/2-2022
Pan, se hvordan vi gjør det etter 14/01-2022
Pris 800kr hvis ikke overnatting medlemmer, ikke medlem 1200kr, med stamkvarter
2200kr medlem, 2400 kr ikke medlem

3.
Dommerutdanning
Geir Erling Birkeland, Jan Olav Halvorsen, Frank Viggo Hødnebø, Marius Githmark,
Trond Harald Dalane, Vidar Salvesen
Instruktører Jens, Peder og Knut
Peder kontakter Lars Arild om diverse info
Hvor mange kvelder teori?
Oppstart mars?

4.
Årsmøte 2022
I løpet av mars,
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Innkalling 3 uker til medlemmene
• Saksliste
• Årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Busjett neste år
• -Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato

•

•
•

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag
fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før
møtedato.
Valgkomiteen er Leder: Jacob Olimstad 1 år, Medlem: Gudmund Sandåker
1år, Medlem: .Morten Åsen 2år, Varamann: Jan Willy Halvorsen 1år
På valg
Aina Åsen
Magnus Tjelmeland
Knut Homdrom
Vara Øystein Oland og Gunnar Kristiansen
Revisor Kåre Usterud og Steinar Furre , vara berit Seljåsen
Valgkomite, Leder Jacob Olimstad, Gudmund Sandåker og vara Jan Willy
Halvorsen
Webmaster Aina Åsen
Utstillingskomite Gitte Lindgren og Kittel Songe
Jens kontakter valgkomiteen, styret ønsker noe omrokering på så ikke
nestleder/leder er på valg samtidig.
Dato 25/03-2022 Pan aina sjekker
Invitasjon aina
Jens ta imot nye championat, frist 02/03-2022, legge ut hjemmesiden
Peder starter årsberetning
Jens kontakter valgkomiteen, styret ønsker noe omrokering på så ikke
nestleder/leder er på valg samtidig.

5.
Utstillingen
Peder sjekker høyttalere til utstilling priser
6.
Liten Berner støver: Ønsker å komme inn under NHKF.
Se vedlegg fra medlem
Info
"Sveitserstøver-type, men mindre enn en sveitserstøver. Rektangulær, middels lang
og velbygget kropp, middels stort hode med et vennlig våkent uttrykk. Rasen har
svært lange ører som bæres foldet.
Normal størrelse er cirka 35-43 cm i skulderhøyde for hannhunder og 33-40 cm for
tisper. Farge hvit og sort med tan tegninger."
Styret innstilling: Vi forstår at de ønsker komme på jaktprøve og inn under NHKF.
Med tanke på høyde kan der forekomme at hannhundene er over 42 cm som er maks
høyde ved jag av klovvilt. Hare/rev skal ikke være noen problem. Vi ønsker at NHKF
tar opp saken og ser på mulighetene for Liten Berner støver.

7.

Amerikansk foxhund: Ønsker å stille på reveprøve i.h.t NHKF regler.
Er ikke tilsluttet NHKF. Se vedlegg.

Info
"Amerikansk foxhound har blitt gruppert i gruppe 6 (Driv.og spor.) og seksjon nr.1
(Drivende jakthunder) med rasenumer 303."
Styret innstilling: Vi forstår at de ønsker komme på jaktprøver og inn under NHKF. Vi
ønsker at NHKF tar opp saken å ser på mulighetene for Amerikansk Foxhund-

08.01.2022 Aina Åsen

