
  Styremøte referat 27.mai.2013                                          3/2013 

 

Tilstede: Lars Jørgen Krohg , Tom Opheim , Jan Robert Johansen , Arne Nordahl og Bjørn 

Halvorsen 

Forfall: Trygve Kongsvold Larsen og Arve Hansen 

 

Sak 1/2013 Gjenomgang av forrige referat styremøte 2 

Godkjent 

Sak 2/2013 Gjenomgang av økonomi 

Bjørn kunne fortelle at vi har pr dato ca 5000,- mindre i beholding en det vi hadde i saldo 

på årsmøte. . Dette er grunn utgifter årsmøte , gaver , startkontigent (klubbkamp )og 

premier årets hund. 

Sak 3/2013 Beagle-Drever Teffen på HøytorpFort 8/6-13 

Jan Robert for lagt opp treffen våres helt øverst på hjemme siden våres. Oppfordre 

medlemmene å ta med noe å sitte på. Få inn at det også er valpeshow dagen etter . Da 

dette kan gjøre at vi får dratt til oss mer folk. 

Vi setter opp teltet torsdag 6/6 kl.1900 Håper så mange som mulig av styre 

kan stille opp. 

Treffen: 

Blodspor ( Arve/Nanna ) 

Ringtrening 

Griller ( Bjørn ) . Grillkull/tennveske  ( Drever-Ringen ) 

Matchshow ( Bjørn ) 

Presentasjon ( Beagle Ringen/ Drever-Ringen ) 

Premie utdeling til dem som stilte på klubbkampen. ( Beagle/Drever-Ringen) 

Lodd Bøker ( Bjørn ) 

Kaffe trakter ( Jan Robert ) 



Kaffe  ( Drever-Ringen ) 

Brus ( Tom ) 

Premier til utlodding ( Alle ) 

Bord  ( Drever-Ringen ) 

Økonomi deles likt 50/50  

Hvis det er noe mer så kan vi ta det opp på torsdag i forbindelse med oppsetting av telt. 

Sak 4/ Diverse  

2013 NM småhunder 2014 

Vi har blitt spurt av Østfold harehundklubb om vi kan sammen med Drever–Ringen-Østfold 

være med å hjelpe til hvis Øhhk tar på seg å arrangere NM 2014 for småhunder. Lars 

Jørgen melder fra at vi kan hjelpe til. Vi regner med at vi blir kalt inn på et møte for å høre 

hva dem trenger av hjelp , før et endelig svar blir gitt , men vi ser oss positivt til det. 

 

Saue dressur. Bjørn lager et skriv ang dette for å legge ut på hjemme siden. Bjørn lager 

også et ang Blodspor/ferskspor. 

 

 

Ref 

Bjørn 

 

 

 

 


