Styremøte 24.Oktober, 2012. Snåsa hotell.
Tilstede: Arnt Hammer, Erik Asklund, Berit Lona.
Meldt forfall: Rune Gudding, Peter Sundvik, Kai Roger Gjersvik.

Sak 17-12: Info Nm løshund.
Leder i NM-komiteen, Kolbjørn Thun informerte om NM.arrangementet.
Alt ser ut til å være i rute.
Styret ønsker komiteen lykke til med arrangementet.

Sak 18-12: Statutter for «årets hederspris».
•
•
•
•
•
•

Kandidaten må være medlem av NTEHK
Forslaget på kandidater må komme fra klubbmedlemmene.
Kandidaten må vise en positiv holdning og engasjement i arbeidet for klubben.
Ha utført en flerårig innsats for klubben.
Forslaget med begrunnelse må være styret i hende innen 01.01 hvert år.
Styret innstiller kandidaten og har myndighet til å avgjøre om prisen skal deles ut.

Sak 19-12: Dommerutdanning.
Det er viktig å sette fokus på dommerutdanning. Klubben har stor mangel på
blodspordommere (ettersøksdommere) i klubben. Det er viktig med
rekruttering, og klubben må ha videre fokus på å få frem ettersøksdommere.
Kandidater for dommerutdanning:
Bandhund: Åge Brevik, Kåre Hårstadstrand og Hallgeir Rønning.
Løshund: Jim Are Dullum og Jon Berg.
Sporprøver: Terje Grande.
Det må igangsettes teori-og etikk kurs før jul. Utvalgene og lokalkontaktene
utfordres til å gjennomføre teori- og etikkurs.

Sak 20-12: Høylandsutstillinga.
Styret bestemte at det skal annonseres i Helgelandsavisa. Videre informerte BeritLona
om fremdrifta av utstillinga. Arnt, Berit og utstillingsleder Randi Hammer har et møte før
utstillinga.
Utstillingsutvalget i klubben avholder møte etter at utstillinga er fredig, Berit kaller inn til møte.

Sak 21-12: Ref. Stiklestadutstillinga.
Arnt leste opp referatet fra evalueringsmøte avholdt 20/9. Klubben fikk utbet.ca
17000,Størrelse på overskudd er i forhold til antall hunder.

Sak 22-12: Nytt webdesign, oppdatering hjemmeside/elghundnytt.
Enighet om at den nye hjemmesiden må opp så fort som mulig, senest i starten av
desember.
I påvente av den nye siden blir det kopiert opp og sendt ut skogsprotokoller og
premielister for bandhundprøver.
Elghundnytt må ut før jul.

Eventuelt:
•
•

	
  

Valgkomiteen bør start med forberedelsen til nytt styret.
Det ble diskutert om det er mulig å få igang flere aktiviteter i klubben, da med tanke
på konkurranser/klubbkamper m.t.p jaktprøver. Få utvalgene til å diskutere over mulig å
arbeide videre med dette og evt. sette det igang.

Møtet slutt.

