Referat fra styremøte hos Per Øyvind i Grimstad den 2/5-2016.

Disse møtte: Lars A., Per Øyvind, Peder A., Jan Willy, Dag, Arnt og Bjørnar.
For utstillingskomite: Aina Åsen og Vera Halvorsen.
Saker:

1)

Representantskapsmøte (R.S.).
Per Øyvind oppsummerte i korte trekk hva årets RS dreide seg om i år.
Det ble ikke vedtatt vesentlige endringer som angår utstillinger eller jaktprøver.

2)

Utstilling 20.08.2016.
Peder kontakter ringsekretærer og skrivere for å avtale nærmere med disse.
Sørger også for å sende «Bekreftelse på dommeroppdrag» til Sivesind og Hagen.
Det må presiseres ovenfor dommerne at en må ta seg av valpeshowet.
Styret ble enige om at påmelding til valpeshow blir på utstillingsplass samme dag.
Påmeldingsavgift kr. 50,Det blir også mulighet for å gjennomføre «Barn og hund». Dette er gratis for
deltagere.
Styret bestemte at det koster kr. 50,- for parkering, da følger en katalog til
bileier med.
Mere info angående utstillingen som grilling etc., kommer på AAHK hjemmeside.
Sekretæren sørger også for at det kommer en annonse for utstillingen i neste
Harehund.

3)

Jaktprøver 2016/17.
Det skal arrangeres en «Damekampen Aust - Agder» 12.11.16, med Solhøgda Mjåvatn
som stamkvarter.

Det blir max. 15 hunder med. Påmeldingsavgift kr. 1500,- inkl. kost og losji.
Rangering blir ikke premierte før premierte og yngre før eldre hunder.
23.-24.09.16 er satt av til klubbmesterskap for småhund og 25.-26.11.2016 for støvere.
Disse prøvene blir gjennomført som ÅP samlet. Påmelding kan gjøres på web.
For mere detaljer angående klubbkamper, kontaktes prøveleder Lars A. Risholt.
Det følger mere informasjon på hjemmeside og facebook i god tid.
Arnt er i kontakt med Heimat Brokelandsheia (Cinderella) for å få et tilbud angående
stamkvarter for støver EP høst og EP vinter.
4)

Diverse:
Undertegnede ble bedt av styret å sende en søknad til NHKF angående tidspunkt for
årsmøte i AAHK.
Styret ønsker at AAHK kan avholde årsmøte for neste år ikke seinere enn 31.03.17.
Dersom dette blir godkjent, kan årsmøte bli som i «gamle dager», med premieutdeling.

Nes 3/5-16
For styret,
Peder A. Næs
Sekretær AAHK

