REFERAT STYREMØTE HS NR 5 24.08.2017
TILSTEDE
Geir Flønes
Ivan Jensen
Cato Eriksen
Karl-Otto Ojala
Kristin Karlsen
Arne Kristianstuen
Jarle Tjeldstø
Tommy Oftedal

FRAVÆR

X

SAKER
FASTE POSTER:
1. Godkjenning av
møtereferat
2. Gjennomgang inngående
mail/post

3. Økonomi
4. Div. vedrørende avdelinger

5. Nytt fra HBU

6. Nytt fra HAR
7. Orientering fra
møter/representasjon

Tiltak ved:
GODKJENT
Her har det vært noe trøbbel med
NKK og videresending av mailer. Vi
har vært i kontakt med NKK, de
hadde ingen tidslinje på når
problemene kunne være klare.
De siste samtalene Geir har hatt, er
at økonomien er stabil.
Avdeling avventer svar fra HS på
innklagde saker. Innkommende saker
er mottatt og videresendt DU
-DU-sak er anket inn til NKK.
-Har kontroll på NM i IPO.
20 deltakere tilsammen.
-Ungdomssamling overstått.
Trond Olsen har vært en utrolig flott
person som lærer til ungdommen.
God tilbakemelding.
2 nye kurs for ungdom er under
planlegging.
Grunnkurs før mai, og et figurantkurs
før Norsk Vinner 2018.
-Dommersamling til våren
-Figurantsamling i november
-SPH2 er det samme som FH2,
SPH2/FH2
Geir representerte på SSM
Kristin representerte på HAS

8. Kommende
møter/representasjon

-Kristin Karlsen og Cato Eriksen
representerer HS på NM

9. Disiplinærsaker

Har fått en liste på hunder som ikke
er godkjent. DU kommer til å sende
ut brev.
Sende ut et forslag til appellutvalget,
sendes via Kristin.

SAKER:
1. Ny kasserer
2. Plan for fremtiden

3. Eventuelt

Valgkomiteen driver og finner en
person som kan ta jobben etter
Svend.
Vi må ha et møte hvor en revidert
handlingsplan er hovedtema. Der vi
tar opp alle punkter innen
bruksarbeidet, utstilling arbeid og
drift av klubben.
Vi møtes på Gardermoen 21.-22.1017.
Saker som er viktige:
• Terminliste i 2018 – tysk
mønster
• Terminliste 2018 – NKK
arrangement får vi ikke gjort
noe med nå, men vi kan ha
større overblikk over de neste
års søknader.
• RIK-prøver bør også settes ut
på flere helger, og ikke på
samme helg.
Sende ut et brev med informasjon
om våre tanker, og hva hver avdeling
bør tenke på.
Nestleder:
Ønsker tydeligere reglement for
Norsk Vinner.
-Tysk dommer til Norsk Vinner 2018.
Her har Torsten Kopp takket JA
-Arbeidsmøte i Oslo 21.-22. oktober
2017.

Neste møte 21.-22. oktober 2017

