Styremøte i Sørlandets harehundklubb
Gunders kafé i Søgne, 12. januar 2017
Tilstede: Ole Sigfred, Jan Ole, Kjetil, Gunstein, Cato, Arne Kåre, Kai Arne, Jan Magne

1: Årsmøteforberedelser:
- Årsmøtet avholdes 9. mars på Gunders Kafé i Søgne klokken 19.00. Styret møter
en time før. Det serveres gryterett.
- Kjetil lager innkalling. SMS, nettside, Facebook-side. Skal annonseres i
Fædrelandsvennen også.
- Kjetil printer ut dagsorden, regnskap og valgkomitéens innstilling.
- Ole Sigfred skriver årsberetning.
- Gunstein setter opp regnskap.
Forslag til årsmøtet fra styret:
- Oppnevne ei referansegruppe på tre personer fra SHK som skal jobbe med
Lars Risholt og revisjon av jaktprøvereglene i 2019.
- Gullmerket: Tom Arild Hauge får gullmerket for sin innsats for SHK
gjennom alle årene.
- Velge representanter til RS.
2: SP på hare/rev etter nyttår?
Fra jaktprøvekomiteen er det ønske om færre vinterprøver, og å arrangere SP på
hare/rev etter nyttår.
Vedtak: Dette må i så fall søkes om høsten 2017, og kan først gjennomføres
vinteren 2019. Det nye styret må ta stilling til dette.
3: Pokaler
Premiekomitéen etterlyser retningslinjer for premier. Skal vi droppe alle
glassvaser, og kun ha én pokal til klubbmester støver og klubbmester småhund,
samt malte fat til årets hund, og nøye oss med diplomer til resten?
Vedtak: Evjeprøven og Naglestadprøven skal deles ut på årsmøtet. Alle EP/SPførstepremier skal ha glassvase.
4: Nytt dommerkurs
Jaktprøvekomiteen opplever vanskeligheter med å skaffe dommere, og ønsker nytt
dommerkurs for å utdanne flere kandidater.
Vedtak: Vi kjører nytt dommerkurs. Vi ber medlemmer som er interessert om å
melde sin interesse til sekretær i SHK innen 1. mars. Pål Moi har sagt ja til å
avholde kurset.
5: Vedtektsendring §3.3:

Dagens vedtekt: "Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3
ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller
i adressert medlemsblad."
Ønsket ny vedtekt: "Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3
ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, epost, SMS eller i adressert medlemsblad."
Vedtatt.
6: Vedtektsendring § 3.4:
Ifølge vedtektene skal vi i tillegg til leder, nestleder, sekretær og kasserer ha tre
styremedlemmer i styret. De siste årene har vi kun hatt ett. Skal vi nedjustere dette
til ett i en vedtektsendring?
Vedtatt.
7: Eventuelt
- Forslag: Dommere må dømme en hund i året for å beholde dommerpapirene,
ikke hvert tredje år, slik det er nå.
Vedtak: Nedstemt.

