STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble den 18.12.11 avholdt telefonisk styremøte i
Hordaland Elghundklubb
På styremøtet deltok
.
Arne Gjerde
Frode Hernes
Kjell Rusten
Knut Mathisen
Osmund Stople
Tore Dale

1. Åpning av møtet
Ordstyrer Tore Dale, erklærte møtet for åpnet kl:1730
2. Valg av referatkontrollør(er)
Referent: Tore Dale
Til underskrift av protokoll: Tore Dale og Knut Mathisen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.
4. Godkjenning av referat fra møte
Sak nr.06/11 Svein Magne Vassdal er i gang med ettersøk/blodspordommer-utdanning.
Sak nr.07/11.Vedtaket er gjennomført. Positivt svar på søknad.
5.Saksliste
Sak 8 / 2011, Årsmøte 2012
Vedtak: Forslag om å ha årsmøtet på Stord den 28.01.12. O.Stople kontakter Jens Tore
Engevik angående leie av lokaler og pris på bevertning. Medlemmer inviteres på klubbens
internettside til å sende inn saker til Årsmøtet.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 9/2011 Utstilling 2013 i Kvinnherad.
Vedtak: Tore Dale søker om tillatelse til å ha utstilling, som i 2011. Utstillingsnemden får
ansvar for videre planlegging.
Vedtaket var enstemmig.

Sak 10/2011Utstilling i samarbeid med Jotunheimen elghundklubb, to dager i Bergen.
Vedtak: Styret er positiv til dette. Frivillige til å være med å arrangere oppfordres på
Årsmøtet 2012. Det må da opprettes en gruppe som kan samarbeide med Jotunheimen
elghundklubb. Oppfordring til frivillige som ønsker å være med å arrangere legges ut på
klubbens internettside til.
Vedtaket var enstemmig.
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Sak 11/2011 Status Nm bandhund 2013
Vedtak: Søker om å få arrangere NM bandhund på Voss 2013.Tore Dale ansvarlig for å
søke i samarbeid med Knut Mathisen. Nm bandhundnemnd er tidligere opprettet, med
leder Tore Storhaug, se vedlegg Sak nr. 03/11 Nemnd NM 2013 Ansvar og rollefordeling.
Vedtaket var enstemmig

Sak 12/2011 Delta med stand på Villmarksmessen i Bergen 9-10.06.12
Vedtak: Hordaland elghundklubb har fått innbydelse å delta med en stand på
Villmarksmesse i Bergen. Styret er positiv til dette. Frivillige til å være med å delta,
oppfordres på Årsmøtet 2012. Det må da opprettes en messegruppe. Oppfordring til
frivillige som ønsker å delta, legges ut på internettsiden til klubben.
Vedtaket var enstemmig

Sak 13/2011 Medlemsskriv kun på klubbens internettside
For å spare arbeid og utgifter i forbindelse utsending av brev til klubbens medlemmer er det
ønskelig å legge medlemsskrivene kun på klubbens internettside. Det blir lagt som en sak
på Årsmøtet.
Vedtaket var enstemmig

Dato: 18.12.2011
________________________________________
Tore Dale, møtereferent

Knut Mathisen styremedlem

Tore Dale styremedlem
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