Sørlandets Harehundklubb
Referat styremøte 10. april 2018
Tilstede: Janne Sandbakken, Rune Sliper, Kjetil Nygaard, Thor Audun Askedal, Martin
Godtfredsen, Rune Gjengedal, Gunnstein Aurebekk.

1. Konstituering
Enstemmig godkjent slik som styret ble satt under årsmøtet.
2. Saker til RS
Sakene til RS gjennomgått av styret. Janne Sandbakken og Rune Sliper deltar på RS. De
prøver å få med en representant til.
3. Utdanning av instruktører blodspor og sauedressur
På grunn av nye regler er det mye vanskeligere å bli instruktør på blodspor. Janne
undersøker med Erik Skogen og elghundklubben når de avholder kurs, og forsøker å ordne
slik at våre medlemmer kan ta kurset der.
Asbjørn Konsmo og Egil Sandbakken har meldt sin interesse for å bli
sauedressur-instruktører. Styret setter pris på dette, og Janne sjekker når og hvor
utdanningen kan gjennomføres.
4. Premier på åpne prøver
Styret er positive til å innføre premier på åpne prøver. Premiekomitéen fremmer et forslag
om nye premier og championatskjold for styret i løpet av året. I år skrives diplomer ut på
medlemsmøtet, mens styret og premiekomiteen vurderer ulike løsninger til neste år.
5. Småhundprøve etter jul
Styret er positive til å avholde en SP etter jul, og søker om det sesongen 2019/2020.
6. Teknisk arrangør av Nordisk mesterskap for beagle 2020
Styret er positive til å stå som teknisk arrangør, så sant Beagleringen Vest-Agder står for
hele arrangementet.
7. Dommersamling
Dommersamlingen avholdes søndag 26. august. Jaktprøvekomitéen finner egnet sted. Det
blir praktisk samling i skogen. Styret foreslår for medlemsmøte neste uke at årets støver skal
slippes på dommersamlinga.
8. Årsplan
Janne lager en årsplan over medlemsmøter, medlemstreff og andre aktiviteter i klubben det
kommende året.

9. Eventuelt
- Lyd på Gunders? Kjetil sjekker med Gunders, og med Sørlandsklanen om de har
HDMI og AUX-inngang. Janne tar med klubbens høyttalere til
- Få Høgfoss og Fallan til Sørlandet? Janne sjekker Konsmo og Kollemo. Kjetil sjekker
med Fallan og co med krav til lokaler, lyd, lys osv.
- Skaffe en oversikt over utstyr som er i klubben. Thor Audun tar kontakt med
materialforvalter Pål og tidligere sekretær Lindland forsøker å lage en oversikt over
hva klubben har.
- Klubben er tomme for gullmerker. Janne undersøker hvor de er bestilt fra.
- Janne undersøker hva som er ståa med Peer Gynt-kniven. Finnes det en oversikt
noe sted? Vi forsøker å få ajourført ei liste, og få den ut på nettsiden.
- Kjetil ber Arne Kåre oppdatere nettsiden med ting som gullmerke, årets hund osv.
- Sliper spør Pål Moi om å ta seg av gjennomgang av nye jaktprøveregler på
dommersamlinga.

