
 

 
 
Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 2/22  
  
Dato: Torsdag 17 februar. kl 18.30-20.30  
Sted: Teams 

  
Innkalt: Hele styret med to vara; Arnfinn, Arne, Lars Perry, Ole Gunnar, Kai, Ingunn og Dag Arne   
 
Meldt forfall: Kai, Ole Gunnar og Dag Arne 

  
Saksliste:  
10/22 Regnskap og budsjett for 2022  
11/22 Medlemsservice 
13/22 Oppfølgingssaker    
14/22 Årsmøte 
15/22 Eventuelt 

  
Saksliste:  
  
10/22 Regnskap pt, og budsjett for 2022 
 
  Det føres beholdningsendring på stort premiekjøp i 2021, slik at premieutgiftene 
  fordeles over 3 år. Dette medfører at 2021 går ca. 60.000,- i overskudd. 
  Få utgifter og inntekter hittil i år, bortsett fra medlemskontingent. 
 
  Budsjett for 2022 utarbeides og legges i årsmøtedokumentene som publiseres  
  senest 24.02 

 
02/22 Medlemsservice  

 
  Rekordstort antall betalende medlemmer så tidlig på året, hele 747 medlemmer 
  har allerede betalt kontingent for 2022. Det er 73 ubetalte krav, samt at det er  
  en del nye innmeldinger. 

 
13/22 Oppfølgingsaker 
 
 Fase 1 instruktørkurs 
 
  Det var 5 personer som gjennomførte 24 timer fase1 instruktørkurs fra 11.02 –  
  13.02 og alle besto kurset. Kurset ble holdt på Honne Konferansesenter, og  
  kursleder var fase 3 instruktør Arne Hovde. Opplegget var meget vellykket, og det vil 
  gis muligheter til også ta fase 2 til deltakerne 
 
 Status vinterens jaktprøver 
 



  Alle 3 vinterprøvene er i rute, og dommerkabal begynner også å bli bra 
 
 
 Hundepark i Hamarområdet 
 
  Vi holder dialogen med utvikler av hundepark i Hamar området, og det bli befaring 
  så fort snøen minker. Klubben ønsker å leie parken på utvalgte dager, og da er parken 
  tilgjengelig kun for medlemmer med fuglehunder. Hvor stort omfanget blir er  
  fortsatt noe usikkert, og kommer også an på behov og på kostnader ved å leie 
 
 
 Status utvalg i klubben og arbeidsfordeling 
  
  
   Klubben jobber kontinuerlig med å styrke utvalg og arbeidsgrupper, og mye  
  begynner å komme på plass, men vi mangler fortsatt noen viktige funksjoner 
 
  Arnfinn blir leder for jaktprøveutvalget med ansvar for å bistå prøveledere på ulike 
  prøvene 
   
  Arne blir leder for dressur, kurs og utdanningsutvalget med ansvar for utdanning av 
  instruktører og dommere, samt bistå instruktører og til rette legge for dressurkurs. 
   
  Lars Perry får ansvar for ett nytt utvalg, Sosiale Samlinger med vekt på å etablere 
  sosiale samlinger og aktiviteter for medlemmer og dere hunder. Ingunn bistår også i 
  denne gruppa. 
   
  Fortsatt ønskes det å få plass leder for utstillingskomite for å bistå de som arrangere 
  utstillinger. Det mangler også ansvarlig for Elverums utstillingen. 
   
  Det er også ønskelig med leder for treningsterrengene med overordnet ansvar for 
  terrengene. 
 
  Lavlandsutvalget må også sikres med nok ressurser, så noen roller mangler der   
  foreløpig. 
 
 
14/22 Årsmøte 10. mars 
 
  Årsmøtet blir på Vertshuset E6 Biri torsdag 10. mars kl 18.30. Dokumenter legges ut 
  på hjemmeside og facebook innen kort tid. Det annonseres også at vi håper folk kan 
  bli sittende litt etter årsmøtet for litt sosial omgang siden mange ikke har truffet 
  hverandre på en stund. Det serveres kaffe og lett bevertning. 
  
 
15/22  Eventuelt  
 
 Flere samarbeidspartnere 
 
  Det har kommet noen henvendelser fra firmaer som ønsker å være sponsor for  
  klubben og at klubben kan markedsføre deres produkter. Det er også ett firma som 
  ønsker å tilby rabattavtale på jakt bekledning og utstyr i deres nett butikk. 



  Arnfinn følger opp henvendelsene og formaliserer ett samarbeid der det er  
  hensiktsmessig 
 
 
 HedOpp Cup 2022 
 
  Fjorårets HedOpp cup ble veldig amputert pga mange avlyste prøver, og det var i
  ingen innmeldte resultater i vintersesongen, og færre innmeldte resultater på  
  høstsesongen. 
  Klubben satser på langt større deltagelse i 2022 og HedOpp cupen må markedsføres 
  godt med ukentlig oppdateringer på hjemmesiden og facebook, Og det SKAL være 
  stas og vinne HedOpp cupen. 
 
  
Referent: Arnfinn 
 
 
  
 


