SØRLANDETS HAREHUNDKLUBB
SAKSLISTE 20.02.2019
1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
- Godkjent uten merknader.
2. Årsmøte 2019
a. Årsmøtepapirer. Kjetil skriver ut.
b. Møteleder. Styret foreslår Torbjørn Strand.
c. Årsberetning. Janne skriver.
d. Regnskap. Gunstein ordner.
e. Saker. Én innkommen sak om klubbmesterskap småhund. Janne renskriver et
forslag til årsmøtet.
f. Valgkomiteen. Har kontroll, men mangler premiekomité og vara-revisor.
3. Årsfesten og premieutdeling. Hvis ikke flere melder seg på, blir det ordinært årsmøte.
4. RS 2019
a. Forslag på kandidater. Ingen forslag.
b. Forslag saker. Sendt inn en sak om spredt EP-periode hele sesongen.
c. Representanter til RS. Janne reiser alene.
5. Aktiviteter i 2019:
a. Medlemsmøte tirsdag 9. april klokka 19.00. Årets hund deles ut der. Kjetil bestiller
nye Gunders.
b. Ringtrening hos Thor Audun Askedal på Grovane i Vennesla tirsdag 2. april kl
18.00.
c. Foredrag. Styret ønsker å få til et arrangement i midten av august. Foreløpig
usikkert hva slags arrangement.
d. Dommersamling. To teorikvelder avholdes - en øst og en vest i fylket. Alle
dommere MÅ stille fordi det blir gjennomgang av nye jaktprøveregler. Dommere som ikke
deltar og får opplæring i de nye reglene får ikke dømme på klubbens prøver.
6. Utdanning av nye jaktprøvedommere
- Vi vil arrangere dommerkurs så fort det lar seg gjøre. Styret ber om tips på aktuelle
kandidater.
- Styret ønsker ikke å støtte at en dommer tar kurs i en annen klubb, men ønsker
vedkommende velkommen til å ta kurset i vår regi. Kjetil gir tilbakemelding om det.
7. Eventuelt
- Championatskjold/premier. Dommermøte for ÅP avholdes i mars, og så deles årets
hund ut på medlemsmøtet i april. Martin lager statutter for championatskjold.
Vandrepokaler som har gått ut blir ikke erstattet.
- NM Støver/Småhund. Kjetil søker om NM Støver 2022.
- Antall medlemmer er litt labert. NKK sender ut papirfaktura i slutten av mars.

