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 Agenda  Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat forrige møte Referatet godkjent uten merknader. 
Klargjøres for oversendelse til webmaster. 

 
HFB 

2 Gjennomgang av mail og post Mail-loggen gjennomgått.  

3 Økonomi Pr. nå har vi 2721 medlemmer, 150 av disse er verva i 
år. Utgifts-fordelingen etter RS og portofordelingen blir 
snart fakturert. Sender ut en oversikt over økonomien 
til alle i HS når alt er på plass. 

 
 
TB 

4 Nytt fra HAR Det har vært rolig over sommeren. Fått forespørsel fra 
avd. Sarpsborg som ønsker å avholde vesentest i høst. 
SV krever at testen er implementert i vårt regelverk og 
skal godkjenne dette før vi får mulighet til å arrangere 
tester i Norge. HAR jobber med å få dette på plass 
fortest mulig. 
Oversender forslag til dommere for neste års NV etter 
neste møte. 

 
 
 
 
 
 
KOO 

5 Nytt fra HBU Det har vært misnøye rundt teknisk avvikling av NM LP 
og IBGH. Spesielt når det gjelder kommunikasjonsbiten. 
Feil vinner utropt er absolutt ikke bra. Dette må 
forbedres og HBU tar selvkritikk. Vi ønsker større 
deltakerantall i begge grenene.  Forslag: Er det lurt å 
kjøre NM SL og NM IBGH over en egen helg, f.eks. på 
omgang i avdelingene? Det er et godt forslag og tas 
med videre til HBU.  
 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter 
Sølenkurset og vi ønsker å få opp interessen for at 
avdelingene kan arrangere regionale «Sølenkurs». Dette 
skal med i neste HS-info. Roar forfatter tekst og sender 
over til Hege eller Svein innen søndag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RK 
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6 Diverse fra avdelingene HS har mottatt forespørsel om muligheten for å starte 
en ny avdeling  

SN 

7 Evaluering NV 2022 Gjennomgang av punktene  

8 Nytt fra 100-års komitéen Boka: Vi har mottatt 1. utkast og jobber med 
korrekturlesning. Det blir en flott bok på ca. 550 sider. 
1. september kommer siste korrektur og den går i 
trykken 12. september.. Distribusjonsplanen er ikke helt 
satt. Vi må få avdelingene på banen. Skjema for 
forhåndsbestilling sendes ut med neste HS-info. Rune 
sender til Hege el. Svein innen søndag. 
 
Jubileumsfest: Til nå er det kun 70 påmeldte. Av disse er 
kun 18 enkeltmedlemmer (ikke avd./tillitsvalgt).  Det 
ble diskutert litt fram og tilbake og HS valgte å avlyse 
helgen. Det er for få påmeldte og kan ikke forsvares 
økonomisk. Rune sender ut info til de påmeldte. 
Når det gjelder nordisk møte som delvis var planlagt 
samme helg må vi ta en beslutning neste HS-møte. 

 
 
 
 
 
RG 
 
 
 
 
 
 
RG 

9 Ungdomsarbeid Komiteen holdt en liten «oppstarts-samling» under NV 
og ca. 6 ungdommer registrerte seg. Vester (50 stk.) er 
på vei. Komiteen jobber videre med planlegging av ny 
samling. 

 

10 Disiplinærsaker   

11 Dato for rep-møte 2023 15. april 2023  

12 NV 2023 Her må det på plass en del flere personer til å jobbe, 
også fra HAR og HBU. Dato: 20. – 23. juli 2023 

 

13 Eventuelt   

    

 Neste møte 19.09.2022 kl. 20.00 
 

  

 


