Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 7/21

Dato: Onsdag 18.august 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: Ole Gunnar
Saksliste:
50/21 Regnskap og medlemstall
51/21 Oppfølgingssaker
o
Apportprøve Malung
o
Leverte premier fra Sverige
o
Status Nordhue
o
Status nytt treningsterreng
o
Elverum utstillingen
52/21 Status fra dommerutvalget
53/21 Skogsfuglprøve Budor
54/21 Lavland, avslag på utsetting av fugl, NM arrangør mm
55/21 Eventuelt

Saksliste:
50/21 Status regnskap og medlemmer
Regnskap hittil i år og Antall medlemmer og antall nye medlemmer
Regnskap er ajour hver måned og resultat pt er minus 95.000,- Dette skyldes at det
er kjøpt inn mye premier som vil vare 2-4 år fremover. Økonomien til klubben er
fortsatt svært god.
Antall medlemmer er nå hele793, og klubben har nok hatt flere betalende
medlemmer.
51/21 Oppfølgingssaker
Apportprøve Malung, gjennomføring, antall hunder, økonomi:
Apportprøven ble vel gjennomført. 27 hunder var påmeldt. Det var 5 dommere, samt at det
også var 3 dommerelever til stede som sikrer rekrutering av nye apportprøve dommere.
Økonomisk resultat, ca 8000,- i minus.
Leverte premier fra Sverige
600 premier spesialdesignet for HedOpp ble hentet på Østby tollsted
Status Nordhue
Det er utført noe vedlikehold gjennom sommeren, det blir større utbedringer og
vedlikehold våren 2022. Terrenget har vært godt besøkt siden åpning i mai.
Status nytt treningsterreng

Det er opprettet dialog med allmenning vest for Mjøsa om ett aktuelt område, og skal
behandles der i september/oktober.
Det er også gjort forsøk på å leie inngjerdet område i Gudbrandsdalen, men det lykkes ikke
med en avtale der, da grunneier benytter området til beitedyr. Det søkes fortsatt etter flere
områder.
Elverum utstillingen
Elverum utstilling er vel gjennomført, hvor HedOpp har ansvaret for gruppe 7. Stor
takk til Anita Asbjørnsen Løvlie som holdt tak i arrangementet.

52/21 Status fra dommerutvalget
Kongsvold 1 gjennomført
HedOpp hadde 5 kandidater opp til Kongsvold 1. Svært gledelig at samtlige besto og
er klar for videre dommerutdanning frem mot endelig autorisasjon om 1 år.

53/21 Skogsfuglprøve Budor
Alt er i rute, det er tilstrekkelig dommere, kjentmenn og terreng. Treg start på påmeldinger,
men løsnet veldig på slutten. Prøven blir fulltegnet med deltakere.

54/21 Lavland
Avslag på anke som gjelder utsetting av fugl, og det kan ikke settes ut fugl høst 2021. Dette
medfører store endringer for klubben, og det må tas noen beslutninger på hva vi gjør denne
høsten:
NM og MP1 ønsker vi fortsatt å være arrangør for NM?
MP2 avlyse eller gjennomføre?
Klubbprøve lavland, avlyse eller gjennomføre?
Dette vurderes på ett senere tidspunkt når endelig avgjørelse fra Klima og
Miljødepartementet foreligger
Trening og kurs lavland, hvordan håndterer vi det?
Dette vurderes på ett senere tidspunkt når endelig avgjørelse fra Klima og
Miljødepartementet foreligger
Leieavtaler med grunneiere som må vurderes/forhandles på nytt. Terrengleie er allerede
fakturert.
Kai kontakter grunneiere for dialog om hvordan dette skal løses.

55/21 Eventuelt

Hjemmeside
Alle i styret må kunne hjemmesiden for vedlikehold å publisere saker, Arnfinn tar
opplæring på siden for de som har behov.
Mail og skylagring.

One drive arkivet oppdateres og alle relevante dokumenter lagres der. Dette for å sørge
for at alle har tilgang på samtlige dokumenter, samt ivareta historiske dokumenter på en
bedre måte.
Alle i styret må lese fellesmail (styret@hedopp.no) og besvare mailene

