UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: Mandag 9. feb 2015.
Styremøte nr: 2
Britt
Agnarsdatter,
Lillann N Petlund, Erik H Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ole Jonny Grongan, Per Inge Holsen
Marianne Sollie Warø, Stian Øien
Forfall:
Erik H Østbakken
Styret
Referent:
Distribueres til:
Sak
01.02.15

02.02.15

Start kl. 19.00
Godkjenning av protokoll og utdrag protokoll fra møte
12. jan 2015.
Begge protokoller godkjent.
POST INN
Forespørsel fra NKK om klubben vil foreslå egnede
kandidater til å motta NKK`s hedersbevisninger; dvs
Sølv-/Gullmerke og Oppdretterprisen i 2015.
Styret anser at klubben ikke har egnede kandidater for disse
Hedersbevisninger.
Påminnelse fra NKK om at de ikke har mottatt korrigerte
Lover for EHK mht til antall styremedlemmer.
Korrigerte lover for Elverum Hundeklubb fra årsmøte 31.
mars 2014 sammen med Årsmøteprotokoll i signert stand er
sendt inn til NKK og NKK har bekreftet mottaket og at våre
lover for klubben nå er godkjent uten anmerkninger.
Forespørsel fra flere instruktører om klubben kan dekke
kostnader for kursavgift for kurs For Figuranter og
Testledere i forbindelse med mentaltester. Arrangør
NKK Hedmark og Oppland. Styret bestemte at dekning av
kurskostnader kan følge samme regler som for instruktørkurs. Deltagerne betaler selv for reise og opphold.
Formell invitasjon fra NBF til Brukshundkonferansen den
21. februar 2015 kl 11:00 – 17:00 på Best Western Oslo
Airport Hotel.
Formell invitasjon til å delta på NBF`s 50 års jubileumsfest
lørdag den 21. feb fra kl 20:00.
Formell invitasjon fra NBF til å delta på Forbundstinget
søndag 22. feb 2015 fra kl 10:30.
Påmelding er sendt til NBF og leder i klubben og en av
kontaktpersonene fra Brukshundgruppen reiser og benytter
Klubbens stemmerett ved behov.
En forespørsel fra to studenter fra Høgskolen i NordTrøndelag om hjelp til å få kontakt med våre medlemmer
slik at de kunne sende ut spørreskjema vedrørende hunders
generelle stress i ulike situasjoner samt en del spørsmål om
hverdagslige saker.
Det ble besluttet at vi skulle sette inn mailadressen til
studentene på vår hjemmeside og samtidig informere at
våre medlemmer kunne ta kontakt med dem dersom de ville

Ansvar
Styret
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hjelpe til med undersøkelsen.
INFO fra NKK at det skal avholdes dialogmøte lørdag 7.
Nov 2015 kl 10.00 og 14:00. Sted kunngjøres senere.
NKK`s representantskapsmøte i 2015 avholdes samme dag
Fra kl 15:00 – 18:00 og fortsetter på søndag 8. nov fra
Kl 09:00 til alle saker er gjennomgått.
03.02.15

POST UT.
Brev til NKK med kopi av Protokoll fra Årsmøtet i EHK
Den 31. mars 2014 samt kopi av reviderte Lover for EHK
Pr 31.03.2014.
Påmelding sendt til NBF vedrørende Brukshundkonferansen, NBF`s 50 års jubileumsfest og NBF`s
Forbundsting 21. og 22. februar 2015.

04.02.15

Dokumenter til årsmøtet
Årsberetning er ferdigskrevet. Årsberetning fra brukshundgruppen er innlevert. Rapport fra de øvrige grupper vil
inngå i hovedberetningen.
Regnskap for 2014 med balanse og revisors beretning er
klar. Budsjett for 2015 er klargjort, men ble tatt opp til
revisjon fordi det ble nevnt at gressplenen burde
oppgraderes, spesielt i nordre halvdel, det kunne bli behov
for ny/brukt gressklipper. Det er også behov for å gjøre noe
med grusbanen for å få bort alle gresstuene som vokser opp.
Bedre lys ut mot gressbanen er ønskelig. Det kan også være
aktuelt å vurdere en stålcontainer for oppbevaring av utstyr.
Budsjettet ble derfor påplusset en del kostnader for å dekke
inn noe av forannevnte i 2015.
Valgkomiteens innstilling er også på plass.
Det ble bestemt at vi skulle sende ut dokumentene via mail
til alle medlemmene innen mandag 16. februar 2015.
Målestav for høydemåling av konkurransehunder blir
innkjøpt og det samme med chipleser.

05.02.15

Hjemmesiden oppdatering.
Ole Jonny har lovet å innformere ytterligere to fra styret om
hvordan hjemmesiden kan vedlikeholdes og oppdateres.

06.02.15

Nye regler for NBF brukshundkonkurranser
Det er kommet nye regler for konkurranser i Kl D, C, B.
I Kl A er det bare koeffisientforandringer.
Regelverket kan finnes NKK`s hjemmeside under
regelverk.

07.02.15

Målebrev for hunder.
Vi må nå bl. annet ha ”målebrev” på hunden som skal
starte. Skulderhøyde er avgjørende for vekt av tungapport.

Ansvarlige for gruppene/
styret
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Det ble bestemt at vi skal arrangere en ”målekveld” på
klubben slik at alle som ønsker kan få utstedt målebrev for
hunden sin. Det gjelder i første rekke de som skal starte i
konkurranser innen bruks og agility fremover.

08.02.15

Annet
Forsikring
Det blir satt opp en oversikt over inventar, apparater og
utstyr og satt på priser. Deretter sendes denne oversikt til
noen forsikringsselskaper for å få tilbakemelding på premie.
Regnskap for NM BRUKS 2014.
Ved å gå gjennom bilagsmappen og skille ut alle de bilag
som har med NM Bruks 2014 å gjøre kommer vi frem til at
klubben får et underskudd på kr 1.449,- for NM bruks 2014.
Årsmøtet skal avholdes den 9. mars 2015 kl 19:00.
STED: Folkvang, Lille auditorium.

Neste styremøte på klubben mandag 2. mars 2015
kl 19:00 på klubbhytta.

Erik H Østbakken, Braskereidfoss, 16. feb 2015.

