Norske redningshunder
Intern avtale for Hedmark og Oppland distrikt
Vedtatt på årsmøtet 12.feb 2000
Endringer foretatt på
 Årsmøtet 2.feb 2003
 Styremøte 28.aug 2003
 Årsmøte 20.mars 2014
 Årsmøtet 25.mars 2015
Punkter merket med (å) kan kun endres som årsmøtevedtak, punkter merket med (s) kan endres som styrevedtak.

Formål(å)
NRH, HEDOPP distrikt har som formål å være en ressurs for redningstjenesten

Overordna vedtekter(å)
Vedtekter fattet av Norske redningshunder sentralt eller av representantskapet er styrende for
all drift i HEDOPP distrikt

Informasjon(å)







Informasjon regnes som grunnleggende for all aktivitet internt og eksternt. Derfor skal:
Arbeidsoppgaver internt i distriktsstyret offentliggjøres for alle medlemmer i distriktet.
Referater fra Hovedstyret distribueres til alle medlemmer i distriktet.
Referater fra distriktets styremøter distribueres til alle medlemmer i distriktet.
Referater fra lokale lagsmøter sendes til distriktsstyret.
Leder fra lokale lag har «møte- og talerett» men ikke stemmerett på alle distriktets
styremøter. (Det skal avgis statusrapport fra hvert lagt «muntlig eller skriftlig» på hvert
styremøte).

Utdannelse(s)




All utdannelse innenfor HEDOPP distrikt skal være målrettet mot utdannelse av ekvipasjer til
Redningstjenesten
Utdanning av instruktører skal skje i samarbeid med NRH sentralt. HEDOPP distrikt skal legge
forholdene til rette for at egnet personell får gjennomført sin utdannelse i henhold til de
vedtak som fattes på årsmøtet i HEDOPP distrikt. Avgjørende for uttak skal være behov.
Utdannelse av instruktører skal dekkes etter egen plan beskrevet i punkt om økonomi. Det
skal skrives egen kontrakt om gjensidig forpliktelser før oppstart på instruktørutdanningen.

Beredskap(s)
Det skal tilstrebes i HEDOPP distrikt å være optimalt forberedt på å yte støtte ved redningsaksjoner.
For å oppnå dette skal det:
 Etableres en positiv kontakt med alle lensmannskontor i HEDOPP distrikt.
 På alle kurs og samlinger skal det orienteres om hvilke aksjoner og med hvilke
overførbare erfaringer våre ekvipasjer har deltatt på siden siste samling.
 Det skal etableres ett miljø i vårt distrikt som ha en plan for ivaretagelse av ekvipasjer
etter endt aksjon (kameratstøtte).
 Alle aksjoner som våre ekvipasjer deltar i, skal avsluttes med en rapport som sendes
NRHs administrasjon med kopi til HEDOPP distrikts beredskapsansvarlig(BA)

Vinter
 Det skal etableres spesielt beredskap for vinter og påske ferie.
Egen plan skal utarbeides av BA.
 Det skal gjennomføres en årlig beredskapsøvelse/samling av godkjente ekvipasjer
(bestemmes på årsmøtet)
Sommer
 Det skal gjennomføres en årlig beredskapsøvelse/samling av godkjente ekvipasjer
(bestemmes på årsmøtet)

Kurs/Prøver (s)
HEDOPP distrikt skal tilstrebe og gjennomføre kurs i eget distrikt som følger:
 I distriktets regi
o Årlig godkjenningskurs vinter
 I lags regi
o Grunnkurs
o Søksprøver sommer /vinter
o Orienteringsprøver sommer/ vinter

Demonstrasjoner(s)





Demonstrasjoner skal søkes (der det er naturlig) dekkes av rekvirent
Ved gjennomføring av demoer skal det søkes brukt nærmeste ekvipasje
Søknad om dekning av reiseutgifter skal sendes og behandles av styret i HEDOPP distrikt FØR
gjennomføring av demoen.
Reiseutgifter til HF ved demoer skal dersom det er økonomisk dekning utbetales etter
selvkostprinsippet, dvs. at reelle drivstoffutgifter dekkes med kr 2,00 pr km.

Profilering(s)
HEDOPP distrikt skal gjennomføre en åpen policy ved profilering av NRH og bruk av hund i
redningstjenesten.
For å oppnå dette så skal:
 Sentrale bestemmelser om uniformering skal følges lojalt
 Tiltak av enkeltpersoner, lag og distrikt beskrives i de respektives årsmeldinger
 Foredrag – demonstrasjoner mv. rapporteres i årsmeldingen.

Økonomi(å)
HEDOPP distrikt skal gjennomføre en regnskapsføring etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser
for god regnskapsskikk.
HEDOPP distrikt skal budsjettere etter følgende prioritering:
 Støtte til avvikling av beredskapsøvelser/samlinger
 Støtte til avvikling av lokale prøver/kontinueringsprøver
 Støtte til instruktørutdanning etter en fordelingsnøkkel mellom HEDOPP distrikt og lokale lag
lik 40/60
 Støtte med instruksjon til lokale lag
Medlemmer som blir satt til ledende verv skal ikke få en urimelig stor belastning på økonomi.
 Kr 1000 i refusjon til leder og BA pr år
 Km godtgjøring for bruk av egen bil til/fra styremøter lik kr 2,00/km.
(Det forutsettes felleskjøring.)
For å oppnå dette så gjelder følgende forhold:
 Alle lag skal betale en årlig støtte, bestemt av årsmøtet, til drift av HEDOPP distrikt.

 Alle medlemmer skal betale medlemskontingent til NRH innen 1. februar hvert år.

Ivaretakelse av medlemmer
HEDOPP distrikt skal ivareta medlemmene i eget distrikt på en god og respektfull måte. HEDOPP
distrikt skal føre et medlemskartotek over hvert enkelt medlem i den hensikt å kunne fremme forslag
om Heder og Ære til NRHs hovedstyre.

Æresmedlemmer(å)
HEDOPP distrikt skal ivareta æresmedlemmer på en positiv måte som er æresmedlemmer verdig.
Ivaretakelsen skjer bl.a. ved at
 Æresmedlemmer har gratis medlemskap i NRH
 Æresmedlemmer skal ha referat fra alle styremøter i HEDOPP distrikt
 Æresmedlemmer skal inviteres spesielt til HEDOPP distrikts årsmøte
 HEDOPP distrikt betaler hotellutgifter (som ikke dekkes sentralt) ved æresmedlemmers
deltagelse på NRHs representantskapsmøter.

