Referat fra styremøte i avd Midt-Hedmark 08.01.2019
Til stede: Knut Tore, Martine, Hege og Britt
Forfall: Inger Helene og Børre (som ble innkalt pr telefon)
Sak 1: Forberede årsmøtet 2019
-

-

Valg: Oversikt over hvem som er på valg gjennomgått. Britt formidler oversikten til Trond
Bjørnar.
Årsrapport: Inger Helene skriver utkast til styrets rapport og komiteene skriver sine.
Konklusjon: Kontaktpersonene formidler bestilling til komiteene.
Årsregnskap: foreløpig regnskap for 2018 viser et resultat ca kr 30.000 mer enn i 2017.
Konklusjon: Hege er nesten ferdig og fullfører til neste møte.
Budsjett 2019 og 2020: Komiteene gir innspill. Må ta høyde for en del endringer i reglement
og hvordan det kan påvirke økonomien.
Konklusjon: Kontaktpersonene formidler bestilling til komiteene.
Innkommen sak til årsmøtet om rettigheter og plikter knyttet til bruk av klubbens terreng for
jakttrening. Saken ble gjennomgått. Styret ønsker i utgangspunktet å beholde ordningen
omtrent som den er i dag.
Konklusjon: Saken oversendes jaktkomiteen og behandles endelig i neste møte.

Sak 2: Informasjon om blodspor-/championatregler
-

Utkast til reviderte reglementer er gjennomgått med sporgruppa 02.01.2019. Enighet om
innspillene som skrives ut og oversendes til NRKs sporkomite innen utsatt frist 12.01.2019.
Britt skriver uttalelsen på vegne av klubben.

Sak 3: Informasjon om Fellesarrangement WT 2019 og 2020
-

Komiteen består av klubbene Midt-Hedmark, Kongsvinger og Glåmdal og Gjøvik/Lillehammer
og hadde første møte 03.01.2019. Alle klubbene var representert ved lederne og en fra
jaktkomiteen. Planen er at de 3 klubbene skal samarbeide om WT i pinsearrangementet på
fast basis. Ettersom det er kort tid til pinsen 2019 hadde vi fokus på dette nå.
Utkast til avtale ble gjennomgått meget grundig. Arbeidsoppgaver ble fordelt.
Økonomien mot sentral komite er avklart. Økonomifordeing mellom klubbene blir fordelt
avhengig av hvor mange representanter som deltar fra hver klubb. Arrangementet 2019 skal
gå på mandag i pinsen og holdes på Skarnes.
Konklusjon: WT-komiteen har fullmakt til å følge opp og inngå avtale for 2019 og orienterer
styret om fremdriften ved hvert styremøte og ellers ved behov.

Sake 4: Kurstilbud til medlemmene
-

Vi har ikke fått kontakt med aktuelle kurslokaler. Det kan være aktuelt å ha kurs i
rallylydighet og grunnferdigheter før barmarksesongen. Kan begge kurs holdes på samme
helg for å utnytte lokalene?
Konklusjon: Martine undersøker pris og datoer for helger før påske og vi følger opp i neste
møte.

Sak 5: Opplegg for treningene våre
-

Kan vi forbedre treningstilbudet og øke engasjementet på aktivitetene våre?

Vi har fått innspill om at jakttreningene kan ha noe mer organisert opplegg. Mange trener
hver for seg og/eller sammen med andre klubber. Vår trening er basert på egentrening med
bistand fra jaktkomiteen.
Konklusjon: Jaktkomiteen forespørres om alternativt opplegg for trening, herunder å
involvere flere. Økonomisk kompensasjon og en liten treningskontingent vurderes.
Økonomien vurderes sammen med opplegget som er for andre aktiviteter. Mulighet for en
gjesteavgift for enkeltbesøk som ikke er medlem av klubben vår
Neste møte: 05.02.2019 kl 18.

