ØEHK - Referat fra Styremøte
Tid
Sted
Deltagere

Mandag 22.10.2018 kl. 18:00-22:00
Landbrukets hus, Tynset
Jan Roger Olsson, Stein Grue, Bjørn Grue (bandhund), Per Morten
Bangen, Aina Torjul (ref.) og Eivind Haugseth.

Neste møte:

26. november 2018

Sakliste
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Aksjonsliste/forrige referat
Prøver 2019
Klubbers momsplikt
Sporprøver
Hjemmeside – (Særlig når vi er ute på arrangementer.)
Eventuelt
a. Ref. fra NM løshund.

Referat
24. Gjennomgang av aksjonsliste/forrige referat
«Den komplette elghund» ble avlyst pga. for få påmeldte (kun én påmeldt deltager). Det skal
vurderes hvor vidt arrangementet skal holdes neste år. Styret mener dette er et flott
arrangement, og synes det er synd at det ikke kunne gjennomføres i år.
Aksjonslisten er gjennomgått og oppdatert.
25. Prøver 2019
Det vil søkes om å få arrangert to samlaprøver i 2019, Engerdalsprøven (bandhund) og
Østerdalsprøven (løshund). Det vil som vanlig søkes om separatprøver for løs- og bandhund.
Det sendes inn søknad for å få arrangert samlet blodsporprøve på Langen 01.06.2019.
Det søkes også om bevegelige fersk- og blodsporprøver.

26. Klubbers momsplikt
Østerdalen Elghundklubb er unntatt lov for merverdiavgift ifølge Nord-Øst SA. Kasserer
meddeler dette til NKK sin administrasjon.
27. Prøver
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Samtlige som ønsker å gå sporprøver eller jaktprøver må melde på og betale via klubbens
påmeldingsløsning. Alle prøver skal bli tildelt dommer av prøveleder i den aktuelle
prøveformen før prøven kan gjennomføres.
28. Hjemmesiden
Det bør kunne forventes at de som er ute på arrangementer bidrar med stoff til
hjemmesiden. Dette har ikke blitt fulgt opp tilstrekkelig i sommer/høst. Styret er innstilt på å
forbedre seg på dette området. Det er viktig at webmaster får stoff som kan publiseres
videre på klubbens hjemmeside.

29. Eventuelt
a. Muntlig referat fra NM løshund arrangert av GEHK. Roger Olsson stilte som dommer på
vegne av ØEHK. Han fortalte om erfaringene han har gjort seg, og la fram hvilke løsninger
prøveledelsen hadde valgt å benytte seg av under gjennomføringen av arrangementet.
Konklusjonen var at representanten var meget godt fornøyd med arrangementet som
helhet.
b. Dommerutvelgelse til å dømme ved mesterskap. Det ble diskutert hvilke kriterier som
legges til grunn for hvilke dommere som skal bli forespurt om å dømme på vegne av vår
klubb ved mesterskap arrangert av de ulike områdeklubbene. Det har jevnt over vært en
noe laber interesse for å skulle dømme ved NM-arrangementer. Tilbud om dømming
kunngjøres på hjemmesiden, og dommere som ønsker å dømme ved mesterskap melder
sin interesse til styret/komiteene. Komiteene foretar endelig uttak.
c. Saker til årsmøte/RS. Det må utarbeides saker til det kommende årsmøtet og eventuelt
RS.

Aksjonsliste
Saks nr
17-08-3

Aktivitet
«Den komplette elghund»
Styret utnevnte Henning Sandmæl (leder) og Eivind Haugseth til å starte
arbeidet
24.4. – Arbeidet er startet og det vil bli presentert et prospekt på neste
styremøte.
12.6. – Avtalt møte 15.6.
04.9. – Rammen på plass. 6 ekvipasjer og prøveområder bestemt.
24.10 – Gjennomført med bra tilbakemeldinger og anbefaling om nytt
arrangement neste år med inntil 10 ekvipasjer. Tas opp til evaluering og
planlegging på neste styremøte.
04.12 – Sluttrapport og evaluering av årets arrangement følges opp mot
Henning Sandmæl. Styret anmoder årets komite om å vurdere
gjennomføring av et nytt arrangement i 2018.
18.01 – ikke hørt.
05.03 – Det er blitt publisert resultater og en kort sluttrapport på
hjemmesiden til ØEHK.
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Ansvar

Frist

Eivind

8.7.

Martin

Eivind

Saks nr

17-33-1

18-04-1

18-10-1

Aktivitet
09.04 – samme status som sist.
07.05 – samme status som sist.
11.06 – Konstituert en arrangementskomite med Stein Grue som leder
og Henning Sandmæl, Per Morten Bangen og Aina Torjul.
13.08 – Invitasjon til «Den komplette elghund» er publisert på
hjemmesiden og Facebooksiden til klubben.
22.10 – Prøven dette året ble avlyst pga. for få påmeldte. Det må
diskuteres hvor vidt arrangementet skal tas opp igjen neste år.
Komiteen foretar en evalueringsrunde for å kartlegge hvordan
arrangementet kan bli gjennomført med større interesse fra deltakere
neste år.

Østerdalsprøva
Martin tar ansvar for at noen får i oppgave å se om
Østerdalsprøva igjen kan våkne til liv.
04.12 – Ansvaret gitt Løshundkomiteen. Roger lager et innspill fra
Styret til komiteen som bakgrunn for saken.
18.01 – Olsson tar ansvar
05.03 – Arbeidet fortsettes.
09.04 – Arbeidet fortsettes.
07.05 – Flere grunneiere har stilt seg positive til å stille med
terreng. Arbeidet fortsettes.
11.06 – Roger tar ansvar for kartlegge forholdene på Tynset og
Per Morten Tolga. Roger sjekker med Vangskåsen på Os og Tørres
på Røros. Roger sjekker ut Alvdal.
13.08 – Arbeidet fortsetter.
22.10 – Terreng skal være i orden. Det er bestemt at prøven skal
arrangeres i 2019. Løshundkomiteen vil være sentrale ved
gjennomføringen av arrangementet.
NM bandhund 2021 og UM bandhund 2020
05.03 – Det arbeides med å finne kandidater til å sitte i komiteen.
09.04 – Arbeidet fortsetter.
07.05 – Arbeidet fortsetter.
11.06 – Arbeidet fortsetter.
13.08 – Arbeidet fortsetter.
22.10 – Styret kontakter aktuelle kandidater til å sitte i komiteen.
Sponsoravtaler
09.04- Det blir arbeidet med å etablere gode sponsoravtaler for
klubbens arrangementer.
07.05 – Det er blitt inngått en muntlig avtale med Royal Canin.
Det arbeides fortsatt med å få etablert flere avtaler med
sponsorer. Roger tar kontakt, og har videre tett dialog, med
utstillingskomiteen for å skaffe flere sponsoravtaler til
Elvålsutstillingen.
11.06 – Skriftlig ikke mottatt, men premier mottatt til Langen. Ny
bestilling for de neste arrangementer sendes av Bjørn.
13.08 – Det er inngått muntlig avtale med Royal Canin.
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Ansvar

Stein

Roger

Roger
Bjørn

Roger
Bjørn
Stein

Frist

Saks nr

Aktivitet

Ansvar

22.10 – Venter på skriftlig avtale med Royal Canin, men den
muntlige avtalen fungerer meget godt.
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Frist

Utførte oppgaver
Saks nr
18-03-2

18-05-1

18-07-1

18-03-1

18-02-1

Aktivitet

Ansvar

Utstillingskomite
05.03 – Kontakte en person til å sitte som medlem i
utstillingskomiteen
09.04 – Frank Engene har svart at han ønsker å sitte i
utstillingskomiteen. Saken er utført.
Web- hjemmesiden til klubben
05.03 – Det arbeides med å finne en webmaster til å administrere
hjemmesiden, samt facebook-siden, til klubben.
09.04 - Ingunn Sømåen har takket ja til å være webmaster for
hjemmesiden og Facebook-siden til klubben. Saken er utført.
Påmeldinger jaktprøver
05.03 – Det blir sett nærmere på alternativer for
påmeldingsløsninger for jaktprøver.
09.04 – Dagens løsning vil bli brukt videre dette året. Saken er
avsluttet.
Ettersøkskomite
05.03 – Arbeid med å finne ny person til å lede ettersøkskomiteen
09.04 – Arbeidet fortsetter.
07.05 – Audun Kregnes har sagt ja til å sitte som leder i
ettersøkskomiteen. Utført.
Ettersøk videregåendekurs
05.03 - Etterspurt av Tynset kommune. Avklarer mulig tidspunkt.
09.04 - Det er tatt kontakt med Tynset kommune. Avventer svar.
07.05 – Roger undersøker videre hos kommunen.
11.06 – Forspørsel sendt alle kommuner innen vårt område. Ingen
behov.
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Roger

Bjørn

Eivind

Roger

Per Morten

Frist

