Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 4/21
Dato: Onsdag 21.april 2021 kl 18.30-20.30
Møtet avholdes over Teams. Pålogging i møteinnkallelsen.
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne
Meldt forfall: Ingunn
Saksliste:
24/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
25/21 Regnskap og medlemstall
26/21 Status Jaktprøver vinter 21
27/21 Planlegging Apportprøve
28/21 Kurs vår/sommer 21
29/21 Ny leverandør premier
30/21 Nytt treningsterreng/dressurområde
31/21 Ny hjemmeside
32/21 NM Lavland
33/21 Eventuelt

Saksliste:
24/21 Godkjenne referat fra forrige styremøte
Referat fra forrige styremøte godkjent, lagt ut på hjemmeside. Referatene godkjennes pr. epost innen 7 dager i fremtiden for at de raskere blir lagt ut på hjemmesiden.
25/21 Regnskap og medlemstall
Regnskapet pr dato viser et lite pluss selv med avlyste prøver. Det er pr dato 706
medlemmer.

26/21 Status Jaktprøver vinter 21
Espedalen gjennomført med et pluss på ca 18000
Dovrefjell og RSM avlyst pga korona. Klubben har valgt å refundere 100% av startkontingent
til deltakere. Konsekvenser er en kostnad for klubben på ca 50.000 i avgifter til NKK, da
aktivitetsavgift på kr. 45,- pr. hund, samt web avgift fortsatt må betales til NKK.
27/21 Planlegging Apportprøve
Det planlegges for en dags prøve lørdag 3 juli. Arne er godt i gang med dette.
Lars P kontakter NKK om endring i terminlista.
28/21 Kurs vår/sommer 21
Vi innhenter opplysninger om hvem som er kvalifisert til å avholde diverse kurs, og hvem som
er villige. Annonsere på hjemmeside/Facebook at vi planlegger/er på gang med diverse kurs.
Roar og Alf kjører valpekurs i Løten med oppstart tidlig mai.

29/21 Ny leverandør premier
Det er bestilt 600 premier fra Myhansson med egen hed/opp design og logo. Levering i Juli.

30/21 Nytt treningsterreng
Arne har kontakt med Toten Almenning, jobber videre med dette.
Vi ser også mot vestre og nordre deler av fylket. Søke etter personer som kan hjelpe oss med
dette. (Se eventuelt medlemsliste)
31/21 Ny hjemmeside
Arnfinn har jobbet med en løsning, jobber videre med dette.

32/21 NM Lavland/MP2
Planleggingen av alle tre prøvene er godt i gang. Kai bestiller jakker til alle i arrangementkomiteene for alle høstens prøver.

33/21 Eventuelt

