Styremøte Aust-Agder Harehundklubb 04.08.2020
Sted: Østerhus Elektro
Tilstede: Gunnar, Bjørn Egil, Bjørnar, Ruben (vara) og Aina
Fraværende: Sam og Arnt Georg
1. Utstillingen
• Utstillingskomiteen hadde forslag på at alle skrivere under 18år får 500kr som
betaling. Enstemmig vedtatt av styret.
Bjørnar henter BIS og betaler dette, husk kvittering. Aina hører med Vera om det er
ferdig.
Bjørn Egil handler inn 5 flasker vin til Dommer, ringsekretær og Magnus. Leverer
kvittering til Gitte.
Gunnar tar med utstillingsbord og målepinne til Røed fredag.
Gunnar og Bjørn Egil notere tlf navn på alle som kommer inn på utstillingsområde.
Over 100 påmeldte, fristen 05/08.
Gitte og Aina kjører pm, kataloger o.l. torsdag 06/08
2. Årsmøte
• Invitasjon er lagt ut på hjemmesiden, den kom dessverre noe sent da det har vært
noe problemer med hjemmesiden.
Aina har sendt over forslag på Årsberetning, Regnskap, valgkomiteens innstilling og
innkalling til styret.

Legge til covid-19 på innkallingen.
3. Regnskap
• Styret har fått tilsendt halvårs rapport fra Trond Ivar pr 30/06-2020
4. Dommersamling
• Dommersamling utgår i år etter enighet med Lars Arild Risholt. Gunnar sender
ut oversikt med datoer for prøver til alle prøvedommerne med svar konvolutt
for retur.
5. Dommerutdannelse
• Setter dette på vent til våren 2021 grunnet covid-19. Aina gir beskjed til Frank
Viggo og Geir Erling, Vera til Jan Olav, Arnt Georg til Harald, Bjørn Egil til
Marius
6. Jaktprøver
• Aina har sjekket åp om det kan slås sammen sesong, dette er ikke mulig da
nkk følger kalenderåret ikke sesongen. Vi må søke inn prøvene for 2021 i
oktober 2020 Norkilpa 14 og 15/1-2021 (gunnar sender sjekker en siste gang
med FFN.) Klubbmesterskap støver åp samlet 05 og 06/02-21 (200kr påmld)

Priser for høsten 2020.
Åp 200 kr medlem 500kr ikke medlem ( Aina hører med Peder Arnt om han
kan være prøveleder)
RR 50kr medlem 200kr ikke medlem
Damekampen 1500kr
Ep høst 2000kr
Klubbkamp småhund 200kr, denne går som sp 500kr, men høre om vi kan
dele så de som ikke trenger sp kan melde på åp så ikke det blir så kostbart for
medlem. (aina)
Vi må kontakte Pan etter neste styremøte om Ep høst og Norkilpa.
7. Sauedressur
• Grimstad område lagt ut på hjemmesiden, legge ut om Vegårshei også.
8. Disiplinærsak
• Nærmer seg slutten.

Aina Åsen 05/08-2020

