Styremøte Aust-Agder Harehundklubb mandag 13/01-2020
Sted: Østerhus Elektro`s lokaler. Tilstede: Gunnar Kristiansen, Bjørn Egil Berntsen, Bjørnar Dale, Sam
Samuelsen, Per Øyvind Erlandsen, Ruben Jørgensen (vara) og Aina Åsen. Forfall: Arnt Georg Skeibrok.

1. Gjennomgang av sist styremøte.
Alt utført å ok.
2. Dommermøte ÅP
Det blir dommermøte ÅP høst 2019 og dommermøte for klubbmesterskap støver 1819/01-2020 samlet 23/01-2019. Per Øyvind lager info skriv å sender dette ut til alle
dommerene. Sender også over til Aina så hun legger dette ut på
hjemmesiden/facebook.
3. Terrengkomitee
De neste årene er det mange store jaktprøver i AAHK. Det hadde vært greit å få satt
en terrengkomitee på lik linje som eks. ustillingskomiteen. Styret har noen forslag på
navn. Jobbe videre med dette.
4. Regnskap 2019
Gjennomgang av regnskapet 2019 ble gjennomført, styret vedtar å sende dette over
til revisor. Det er et foreløpig overskudd på ca 32 000kr. I 2019 har vi en betydelig
økning på medlemsmassen, dette er veldig bra. Dette ble tatt opp om man skal
vurdere å ta samme pris på klubbmesterskapene som på ÅP prøver, dette kan styret
høsten 2020 ta stilling til når de setter prøvene for sesongen 20/21. Styret vurderer å
hente inn priser fra regnskapsfører firma på hvor mye det ville kostet å sette bort
regnskapet.
5. Årsmøte 2020
Årsmøte blir på Pan hotell 27/03-2020. Pan hotell er ledig til å oss imot. Aina
redigerer invitasjonen å poster denne ut på hjemmesiden/facebook. Per Øyvind
sender pr post til de medlemmene som ikke har epost og pr epost til de som har.
6. Jaktprøve dommerkurs 2020
Det er planer om jaktprøvekurs 2020, Aina sender kontakter Jan Willy Halvorsen og
Lars Arild Risholt. Legger ved kandidater i epost.
7. EP-Vinter
Pan Hotell er ikke ledig til vinterprøven. Per Øyvind har kontaktet solhøgda om det er
ledig å muligheter for å leie der. Her trengs det litt hjelp til mat osv. Kan bruke litt av
handlelistene til Damekampen, få middagen levert av Frolandstaua Kro.
8. Valg 2020
Gunnar har vært i kontakt med Knut Homdrom i valgkomiteen.

I år er 3 stk styremedlemmer på valg, nå sitter Leder og Nestleder i samme periode,
dette er ikke en ønsket situasjon med tanke på kontinuiteten i styre. Det er da to
viktige brikker i styret som går ut samtidig. Styret må lage en sak til årsmøte om dette
hvis man da skal gjøre forandringer her.
9. Utstilling 2020
Aina har mottatt dommeravtale på John Smedbakken fra Utstillingsleder Gitte
Lindgren, denne ble enstemmig godtkjent. Aina svarer Gitte på denne. Forslag til
dommer småhund Lars Omdal og Arnstein Hagen. Aina sender dette også over til
Gitte. Ruben informerer med Magnus Tjelmeland om at Luzernestøverne skal ha treff
på utstilling.
10. Klubbmesterskap støver 18 og 19/01-20
Prøveleder Per Øyvind Erlandsen og NKK Gunnar Kristiansen. 11 stk hunder på
startlisten. Trekning dommere / kataloger, dommermøte 23/01 sammen med
dommemøte for ÅP høst.
Per Øyvind sender ut PM til deltager og dommere. Dommeren kontakter
ekvipasjene/fører de er tildelt å avtaler terreng. Aina poster katalog på
hjemmesiden/facebook når hun får dette av Per Øyvind.

Aina Åsen 13/01-2020

