Referat

Styremøte NRH, Hedmark og Oppland
distrikt
Tid (dato, fra kl til kl):
Innkalt av:

Deltakere:

Mandag 25 april 2016
Kl 18.30

Sted:

Biri Veikro

Leder Alf Dalby

Alf Dalby, Geir Bratrud, Nina
Leiros, Ulf Bjørkevik, Kim Magnus
Bærum, Synnøve Bjøkhaug og
Torstein Bårdseng

Meldt forfall:

Nils Steinvik og Bjørn Tore
Olsrud

Sak

11/16

Ansvarlig

Ansvars- og arbeidsfordeling i styret
 Leder
Innkalle til styremøte. Motta saker til styremøtet.
 Nestleder
Kontaktperson mellom DI og BA når det gjelder beredskap og
kurs.
 Kasserer
Føre regnskap
Sender inn prøver og kurs til registrering sentralt.
Ansvarlig for å ta kontakt med nye henvendelser som kommer
til distriktet.
 Sekretær
Skrive referat fra styremøter.
Sender ut referat fra styremøtet til alle betalende medlemmer i
distriktet.
 Styremedlem Ulf
Opprettholde kontakt med medlemmer som ikke er tilknyttet
et lokalt lag.
 Styremedlem Kim Magnus
Kontaktperson for styret i forhold til demo ol som skal
innrapporteres til styret.
Styrets kontaktperson mellom distriktsstyret og lokallagene.

Alle

Arbeidsfordeling for revisorene
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Jotunheimen lag
Hedmark lag
Lillehammer lag
Gjøvik og Toten lag

– Lena Gunnarsson
– Lena Gunnarsson
– Lena Gunnarsson
– Kristin Haga

Alle

Tidsfrist

Feil! Fant ikke referansekilden.
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Sak

Ansvarlig

Valdres lag
- Kristin Haga
Lokallagene oppfordres til å etterstrebe å levere regnskapet i så god
tid at det er mulig å få det ferdig til årsmøtet i lokallagene.
Distriktet skal senest levere inn regnskapet 28 februar til revidering.
Kristin Haga skal ha regnskapet fra distriktet først.
Nytt siden sist
 BA
Distriktet har siden nyttår hatt 17 aksjoner. Dette er inkludert 5
aksjoner hvor vi har bistått Buskerud distrikt. Vi har hatt ett funn
av NRH ekvipasje.
Vest-oppland og Gudbrandsdalen politikammer bruker oss mer
enn de tidligere har gjort.

13/16

Påskeberedskapen i Lom ble vellykket gjennomført. Vi var ute på
en aksjon og burde ha vært ute på en annen.
FORF møter – 16/3 ble det avholdt i Vest-Oppland PD. 2/5 skal
det avholdes i Gudbrandsdalen PD.
 DI sommer
Prøver og kurs er godkjent og timeplan er lagt
 DI sommer
Ingenting å rapportere

14/16

15/16

16/16

Terminliste
Prøver og kurs er rapportert inn til sentralt hold.
Alf har ikke hørt noe mer fra Røde kors om førstehjelpskurs.
Vi bestemmer å avholde oppfriskningskurs i 1 hjelp under hundefører
samlinga til høsten.
Urbant søk er utsatt på ubestemt tid. Torstein jobber med saken.
Kandidat til OL kurs på hovedkurs
Alf og Torsten snakket sammen før styremøtet om kandidater. Eneste
aktuelle kandidat fra dem er Gunnar Johan Kalrasten. Dette ble bifalt.
Synnøve meldte også sin interesse for OL kurset uten særlig respons.
Styret bestemte å dekke resterende beløp for OL-deltaker etter at
sentral støtte er trukket fra.
Hvem sender vi på representantskapsmøtet?
Vi beslutter å sende to kandidater til rep.møtet. Vi sender leder og
nestleder. Hvis ikke nestleder kan være med, velges et annet medlem
av styret.
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Ansvarlig
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Innkalling til medlemsmøte
Onsdag 25 mai inviterer distriktsstyret til medlemsmøte. Det skal vi
blant annet diskutere forlag om endring av organisasjonsstruktur.
Invitasjon blir sendt til alle medlemmener i distriktet. Styret ønsker
en tilbakemelding om hvor mange som har mulighet til å komme.

18/16

Eventuelt
Vipps
Distriktet har opprettet en VIPPS konto. Nummeret til kontoen er
12170. Prosjektet for Vippskontoen er å samle penger til GPS Alpha
og kartverk knyttet til disse. Det er skattefradrag for støtte til
frivillige organisasjoner. Dette gjelder sum mellom 500 kr til 20 000
kr.
Styret oppfordrer alle til å reklamere for Vippskontoen både på
sosiale medier og privat.
Trackere – hva gjør vi?
Trackerne har ikke fungert som de egentlig var tenkt. Batteriene går
fort tom under bruk og tømmes selv om står avslått. Styret må tenke
igjennom hva de ønsker. Distriktet kan få refundert penger pr brukte
tracker på aksjon. Avgifter på dem er betalt til utpå nyåret neste året.
BA oppfordrer hundeførerne å bruke dem på aksjoner, så kan det
diskuteres nærmere sammen med hundeførerne på
hundeførersamlinga til høsten hva som bør gjøres med dem.
Øvelsen 28 mai
Synnøve informerte litt om øvelsen 28 mai som skal arrangeres i
Elverumsområdet. Informasjon er allerede lagt ut både på facebook
og på distriktets hjemmeside. Invitasjon blir sendt ut til
lokallagslederne samt Nils på Dovre.
Saker til representantskapsmøtet
Styret sender ut saker for rep.møtet så lokallagene kan komme med
innspill til sakene.
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Neste møte
Vi avtaler dag for telefonmøtet på medlemsmøtet 25 mai

Sted og dato:

Lillehammer 7 mai 2016

Signatur:

Synnøve Bjørkhaug

Tidsfrist

