Referat styremøte NRH, Distrikt HedOpp
Tid (dato, fra kl til kl):
Innkalt av:

Deltakere:

Mandag 21/9 2015

Sted:

Skype

Leder Alf Dalby

Nina Leiros, Alf Dalby, Tom
Hjemsæteren, Geir Bratrud, Ulf
Bjørkevik, Torstein Bårdseng, Bjørn
Olsrud

Meldt forfall:

Synnøve Bjørkhaug

Sak

14/15

15/15

16/15

17/15

18/15

Ansvarlig

Nytt fra forrige gang
- Referat fra forrige møte godkjent.
- DL-samlingen referert i stikkordsform, se vedlagte referat
Økonomi
- Vi har mottatt tilskudd fra Natur og miljø for alle innsendte
bortsett fra Valdres. Det er etterlyst. Nye søknader for høsten
er sendt.
- Dio’et har søkt Gjensidige Stiftelsen om støtte til gps’er til
alle HF
Terminliste
Det ble bestemt å ikke avholde B-kurs i år, få deltagere og
disse har fått plass på B-kurs i andre distrikter,
Hundeførersamling går som planlagt på Merket 9-11 okt.
A-prøve på Elverum er fulltegnet, med venteliste. Det settes
ikke opp flere prøver i høst foreløpig, men vurderes ved evnt
behov senere i høst.
Vinterkurset vurderes en uke tidligere for 2016, uke 5-6. Alf
ser på muligheter for å flytte lokasjon. Aktuelle steder i tillegg
til Hornsjø er Merket eller Espedalen Sportell. Lokasjon og
dato bestemmes på et senere tidspunkt.
Instrukser på høring.
Fristen for tilbakemelding var passert ved styremøte,
og alle var bedt om å lese igjennom tidligere. Ingen
kommentarer eller endringsønsker fra HedOpp.
Status fra BA og DI
Status fra BA Torstein: pr 20/9 har vi hatt 36 utkallinger i eget
distrikt, og gjort 5 funn! Vi må fokusere på OL-utdanning, og
sørge for at hundeførere kan fungere som operative ledere.
Dette inkluderer utstyr, slik som kartverk til PC.
Status fra DI Bjørn: Bra aktivitet, fokus på HF-samling og
gjennomføring av denne i okt. Ser an behovet hos hf i
HedOpp etter prøven 18/10 før det evnt vurderes en ekstra
prøve.

Alle

Alle

Alle

Alle

Tidsfrist

Feil! Fant ikke referansekilden.
2
Sak

Ansvarlig

19/15

Valg av ny BA
Torstein sitt verv som BA utløper 30/11-15.
Vi må innstille en kandidat til vervet som Beredskapsansvarlig for to
år, 01.12.15 – 30.11.17
Styret forespør andre aktuelle kandidater, i tillegg til dagens BA.
Saken tas opp på neste møte.

20/15

BA/OL-Samling 24-25 oktober
Saken er mailbehandlet tidligere. Vi sender to deltagere, Torstein og
Nina. BA dekkes av NRH sentralt, HedOpp betaler for ekstra deltager

21/15

Kandidater til instruktørutdanning
Saken utsettes, ettersom det tidligst vil være opptak til neste
instruktørkurs høsten -16

22/15

Eventuelt
- Æresmedlem i NRH, Arve Aasheim er død. NRH HedOpp
bestiller en bårebukett til hans begravelse.

Sted og dato:

Brandbu, 22.09.15

Signatur:

Tidsfrist

Alf

30.10.15

Nina

22.09.15

Nina Leiros

Feil! Fant ikke referansekilden.

