Møtereferat
Styremøte 17.1.2022
Til stede:

Willy Jensen, Roy Dramstad, Jørn Veisten,
Roger Bakkerud (vara)

Referent: Willy Jensen
Saker
1.

Milleniumspokalen (vandrepokal)
Alle i styret gjør seg opp en mening om kriterier for pokalen. Kriterier
som er lagt frem til nå er:
➢ Beste hygenhund (konkurransepoeng) på en fastlagt EP
o Ved poenglikhet får yngre foran eldre
➢ Beste hund på utstilling
o Ved poenglikhet får yngre foran eldre
Forslag meldes inn til neste styremøte og ferdigstilles på neste møte.

2.

Materialforvalter
Når vi nå starter opp nettbutikk for effekter faller rollen som
materialforvalter mer eller mindre bort. Jobben blir ikke større enn at
den håndteres av kasserer. Gjenværende lager hos materialforvalter
oversendes til kasserer.
Enstemmig vedtatt

3.

Lokalt treff i Trøndelag
I første omgang legges det til Melhus og Steinkjer. Helene jobber med å
finne lokaliteter og dato. Representanter fra styret og avlsråd deltar på
første møte.

4.

Nettbutikk / effekter
Forslag på effekter, med alternative logoer og tekst er sendt ut på høring
til styret. Det ble besluttet at vi går for logo uten skjold og hvit tekst
under. Alternativ 2. Se på alternative mer «moderne» fonter.
Forslag til effekter er sendt profileringsselskap og vi avventer priser

5.

Delvis sponsing av startkontingent ved Eliteprøver
Sponsing med kr 1000.- av startkontingent. Maks kr 10 000.Prøveordning resten av jaktåret 2021/22
Hund må stille begge dager med mindre gyldig trekkgrunn (A).
Eiers ansvar å søke til ringen. Først til mølla.
Willy legger på FB og hjemmeside.

6.

Velkomstbrev til nye Hygeneiere
Sendes til alle nye valpekjøper som ikke har hatt hygenhund tidligere
eller lenge siden. Sammen med velkomstbrev sende ett sett med

klistermerker
Enstemmig vedtatt
7.

Innstille medlem til avlsrådet
Innstille Roger og John Anders
Willy og Roger avstemmer med Johan Anders. Willy sender innstilling til
valgkomiteene i NHKF
Enstemmig vedtatt.

8.

Representasjon på RS
Vi stiller på RS med Willy og fullmakter.
Enstemmig vedtatt.

9.

Søknad om sponsing av juniorhandling – Malin Landmark
Avslag med begrunnelse av at dette er litt langt fra hovedfokus til
Hygenringen og at våre midler som er kontingent fra medlemmer skal
bidra til å fremme jaktegenskaper og utvikling av rasetypiske egenskaper
for Hygenhund. I tillegg skal vi tilrettelegge for aktiviteter generelt for
medlemmene.
Willy lager utkast til svarbrev som sendes ut på høring til styret.
Enstemmig vedtatt

10. Neste møte – slutt mars

