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

Sted:

Biri vertshus

Leder Alf Dalby

Innkalt av:
Deltakere:

Onsdag 18 mars, kl 18.30

Nina Leiros, Synnøve Bjørkhaug, Alf
Dalby og Tom Hjemsæteren

Meldt forfall:

Nils Steinvik, Nils Lund

Sak

40/14

Ansvarlig

Nytt siden sist
- Søknad til fylkeskommunen
Hedmark har gitt oss avslag
Oppland skal avgjøre det på et møte 24/3.

Alle

Terminliste mm
- Foredrag med Geir Wiik
Foredraget blir på Honne kurs- og konferansesenter
søndag 12 april kl 11.00. Det var snakk om å evnt
koordinere det med en hundefører samling. Det blir da
opp til DI’ene å evnt arrangere
-

41/14

Oppfriskningskurs i førstehjelpskurs
Vi ønsker å gi hundeførerne tilbud om å ta kurset 3
ganger i løpet av året. Ett før sommeren, ett etter
sommeren og ett litt ut på høsten. Disse tre gangene
bør fordeles på Elverum, Gjøvik og Lillehammer.
Nina forhører seg på Hadeland/Gjøvik
Tom forhører seg på Elverum
Synnøve forhører seg på Lillehammer

Alle

Syret jobber også med å få arrangert et stort
førstehjelpskurs
-

FORF
Mick Sheard har sagt seg villig til å stille på FORF
møtene i Gudbrandsdalen. Lista ser da slik ut;
Hedmark – Torstein Bårdseng
Vestoppland – Alf Dalby
Gudbrandsdalen – Mick Sheard

-

42/14

A-prøve
Det blir arrangert A-prøve palmelørdag.
Påskeberedskap i Lom
- Lista i Lom er fylt opp.
Guttorm har hjemmevakt
Guri og Tom er standby i Ål

Alle

Tidsfrist

Feil! Fant ikke referansekilden.
2
Sak

Ansvarlig

Tidsfrist

Årsmøte
-

43/14

44/14

Innkomne saker
Det er kommet to innkomne saker til årsmøtet

Budsjett
Styret foreslår at forslag til budsjett blir ganske likt
som i fjord.
Dio-styret foreslår at Dio kontingenten blir justert til
3 000 kr på lag. Sammen med det vi får fra sentralt
hold, blir summen nogen lunde som tidligere.
Neste styremøte
- Det blir avtalt etter at nytt styre blir valgt på årsmøtet

Sted og dato:

-

Lillehammer 30. april 2015

Signatur:

Alle

Synnøve Bjørkhaug

Feil! Fant ikke referansekilden.

