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

Sted:

Honne kurs- og konferansesenter

Leder Alf Dalby

Innkalt av:

Deltakere:

Søndag 12 april etter
foredrag

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

Per Frantzen
Meldt forfall:

Sak

Ansvarlig

Nytt siden sist
- Avslag på søknad om partnerskapsavtale med Oppland
Vi sender klage på vedtaket om avslag.
1/15

-

Godkjenninga på lavine følger nå kalenderåret

-

Hvis ikke NRH kontingenten er betalt før 15 mars, blir
hundeføreren automatisk slettet fra hundefører lista.

Alle

Forrige referat
- A-prøve lavine er flyttet fra palmelørdag til lørdag 18
april på Sognefjellet
2/15

3/15

-

Førstehjelpsinstruktører
Nina har skaffet en på Hadeland. Søknad er sendt inn
til FTU. Flere andre aktuelle har enten blitt spurt, eller
skal høre med.

Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
- WEB kontakt – Sekretær (Synnøve) har ansvar for
kontakten mellom styret og redaktør. Sekretæren skal
holde redaktøren oppdatert om prøver/kurs
- Kasserer (Nina) får ansvar for søknad til
studieforbundet.
- Styremedlem a) (Tom) er styrets kontakt med
hundeførere som ikke tilhører noe lokalt lag.
Styremedlemmet er også kontakt i forhold til
demonstrasjoner mm som skal innrapporteres til styret.
Hvis det er behov, sier han ifra til redaktør som legger
det ut på nettsiden.
Styremedlem b) (Ulf) er ansvarlig for at kurs og

Alle

Alle

Tidsfrist

Feil! Fant ikke referansekilden.
2
Sak

Ansvarlig

Tidsfrist

prøver blir praktisk gjennomført. Det innebærer å
sørge for at det er folk som utfører den praktiske
delen.
-

4/15

5/15

6/15

7/15

Ivaretagelse av hundeførere
Dette punktet blir fordelt over flere ledd.

Rapport fra BA, DI vinter og DI sommer
- DI sommer – Foreløpig ingenting
- DI vinter – Han driver med etterarbeid etter Hornsjø.
A-prøve vinter er flyttet til 18 april på sognefjellet.
Han skal jobbe med å undersøke kandidater til
instruktørutdannelsen.
Han oppfordrer til å begynne jobben med å finne ny
DI vinter.
- BA – Beredskapen Lom ble gjennomført med full
dekning. Det varierte fra 2 hundefører til 3
hundeførere. Erfaringen viste at 3 hundeførere er for
mange i beredskap på samme tid i Lom.
Det var noen utkallelser i løpet av uka. HF kom i søk i
ett skred og var ute med helikopter noen få andre
ganger.
Etter vinterens kursing og godkjenninger, er det nå
relativt god dekning av vintergodkjente i hele
distriktet.
Torstein vurderer å gi seg, så han oppfordrer styret til
å begynne og undersøke nye kandidater til stillingen.

DI, DI og
BA

Valg av sambandsleder/materialforvalter
- Gunnar Johan Kalrasten har sagt seg villig til å ta på seg
stillingen.
Terminliste
- O-prøver
 Elverum 30 mai. Tom er ansvarlig
 Hadeland siste helg i juni. Nina er ansvarlig
- A-prøver
 Vinter – 18 april Sognefjellet. Per er ansvarlig
 Ettersøk – 6 juni på Helgøya. Alf er ansvarlig
 Ettersøk – 11 juni i Valdres. Trine er ansvarlig
- Grunnkurs
 Gjøvik arrangerer en gang før sommeren.
Eventuelt
- Ulf kommer med spørsmål om å danne lokallag. Han
oppfordres til å ringe til instruktør og forhøre seg om behov.
Feil! Fant ikke referansekilden.

Feil! Fant ikke referansekilden.
3
Sak

8/15

Ansvarlig

Tidsfrist

Neste møte
- Skypemøte torsdag 4 juni kl 20.00

Sted og dato:

Lillehammer 14. april 2015

Signatur:

Synnøve Bjørkhaug

Feil! Fant ikke referansekilden.

