Styremøte Aust-Agder Harehundklubb 02.04.2019
Sted: Østerhus Elektro sitt lokale i Østerhus
Tilstede: Gunnar Kristiansen, Bjørnar Dale, Bjørn Egil Berntsen, Per Øyvind Erlandsen, Arnt
Georg Skeibrok, Ruben Jørgensen, Aina Jeanett Nusser Åsen
 Sak 1 Konstituering av styret
Leder: Gunnar Kristiansen
Nestleder/Kasserer: Per Øyvind Erlandsen
Sekretær: Aina J.N. Åsen
Styremedlemmer: Bjørnar Dale, Bjørn Egil Berntsen, Sam Samuelsen, Arnt Georg Skeibrok
Vara: Vera Halvorsen og Ruben Jørgensen
 Sak 2 RS NHKF 2019
Vera Halvorsen og Aina J.N. Åsen representer AAHK på RS, lørdagen er det temamøte hvor
det blir innføring i bruk av elektroniske premielister og kritikker. Dette er nytt for året å det
er viktig at Vera og Aina får med seg dette før klubbens utstilling på røed i august.
Styret gikk gjennom sakspapirene til RS som er mottatt fra NHKF og tok stilling til alle sakene.
 Sak 3 Ringtreninger
Gjerstad Gapahuken, kontaktperson Arnt Georg Skeibrok. Datoene er tirsdager 9/4, 16/4,
23/4, 30/4, 7/5, 14/5 klokken 18,00.
Innkjøp av mat til grilling Bjørn Lindal. Knut Homdrom har målestav som han fikk med seg fra
årsmøte, denne tas med til utstillingen på røed i august.
Grimstad Østerhus Elektro, kontaktperson Gunnar Kristiansen. Datoer er torsdager 11/4,
25/4, 2/5, 9/5 klokken 18,00. (mulig 2/5 og 9/5 blir hos Jan Willy og Vera så man kan legge
blodspor også)
Innkjøp av mat til grilling Gunnar og Per Øyvind. Bjørnar Dale har målestaven og Vera har
utstillingsbordet.
Invitere Beagleringen Aust-Agder og Dreveringen Sørlandet til ringtreningen.
 Sak 4 Regnskapet
Styret fikk fullmakt til å godkjenne regnskapet på årsmøte 22/03-19. Regnskapet skal til
revisor 03/04-19. Aina redigere litt på årsmøtereferatet etter revidert regnskap er godkjent.
AAHK har merket seg grensen rundt omsetningen i klubben rundt momsplikt, klubben ligger
under grensen så er ikke momspliktig.


Sak 5 styremøter

Klokkeslettet blir satt til 20.00, sted blir satt før hvert møte, Arnt Georg sier fra hvis
styremøtene skal legges til nærmere hans trakter av og til.
 Sak 6 Sponsorer
Dette har det vært dårlig med siste årene, en tanke er 1000kr for hjemmeside + program
jaktprøver + program utstilling i året. Her må alle tenke litt til neste styremøte: Hvem kan vi
høre med? En ha ansvar? Lage en mal vi viser til?
Øiestad dyreklinikk (Halvor Øiestad) har sagt ja til å være hovedsponsor på for, kjempe flott.
Per Øyvind sjekker litt hvordan avtale vi har med Buster i Arendal.
 Sak 7 Prøver/terreng/dommer/arra
Per Øyvind ordner brukere til Gunnar, Aina og Skeibrok på arra.
Prøveledere/NKK til jaktprøver eks. Gunnar, Bjørnar, Ruben, Per Øyvind, Lars Arild, Jan Willy,
Sam, Peder Arnt
Terreng Gunnar og Arnt Georg hovedansvar.
Viktig at ikke de samme går igjen hele tiden, rullere.
Peder Arnt Nes har sagt han kan være prøveleder for de åpne prøvene 2019/2020.
Telemark skal ha DM 2019, vi kommer nok til å bli forespurt om dommere.
Ep vinter prøve for sesongen 19/20, Per Øyvind har forespurt om vi kan få flyttet denne til
januar grunnet forholdene siste 2årene i slutten av februar. Venter på svar.
Ringkamp for beagler, Per Øyvind kommer tilbake om dette etter møte med styret i BRAA.
Evt 9 dommere.
 Sak 8 Vipps
Per Øyvind oppdretter vipps til AAHK sin konto.
 Sak 9 Krus
Per Øyvind bestilling inn nye krus da vi kun har tre stykk igjen på lager, dette skal vi alltid ha
på lager.
 Sak 10 Aktiviteter
Tenke litt på om vi skal ha noen type medlemskvelder/foredragsholder o.l.
 Sak 11 Logo
Aina sjekker opp om det går å få logoen mere brukervennlig, den skal ikke gjøres om noe på.


Sak 12 Utstilling 17/08-2019

I 2018 betalte vi 2500kr for plassen på Røed Camping, dette er en muntlig avtale. Per Øyvind
lager en avtale skriftlige med Røed Camping. Røed Camping står for grilling fredagen kveld
før utstillingen i år. Arnt Georg kontakter Magnus på Røed camping så for som mulig å hører
om det skal flyttes campingvogner fra Hove til Røed, om dette evt har noe betydning for
utstillingen.
Aina og Vera tar en møtte med utstillingskomiteen.

02.04.2019 Aina Åsen

