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Leder åpner årsmøte og ønsker velkommen. 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling 

 
• Vedtak : godkjennt uten annmerking 

 
Sak 2: Godkjenning av saksliste 

 
• Vedtak: Godkjennt med kommentar, skrivefeil i årstall på pkt 10. 

Står 2013 men skal være 2014. Pkt 15 går ut da det er samme som 
pkt 11.  

•  
Sak 3, Valg av tellekorps. 
 

• Vedtak: Elisabeth Lysberg og Erling Bruheim valgt enstemmig 
 
Sak 4, Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 

• Vedtak: Alle frammøtte skriver under protokollen 
 
Sak 6, Valg av protokollfører 

• Vedtak: Marianne Holmli, enstemmig valgt. 
 
Sak 6, Valg av årsmøtedirigent  

• Vedtak: Jon Strand, enstemmig valgt 
 
Sak 7, styrets årsberetning: 
 
 
 

 
Styrets årsberetning 2012 

 
Styret har bestått av Arnt Hammer, leder, Peter Sundvik, nestleder, Erik Asklund, kasserer,  
Berit Lona, sekretær, styremedlem, Håvard Velde, varamedlem Rune Gudding og Kai Roger 
Gjersvik. 
Det er avholdt 5 styremøter. 
 
Representantmøtet ble avviklet på Hamar hotell og klubben stilte med 7 delegater. 
2012 har vært et år med stor aktivitet i klubben.  
 
NM løshund var et stort og viktig arrangement som ble avholdt med Finsås som hovedarena. 
Skal vi tro alle de tilbakemeldinger vi har fått under og etter arrangemenetet så ligger vi tett 
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opp mot terningkast seks. Eget referat fra NM v/ leder i NM komiteen ligger vedlagt 
årsberetninga. 
Hyggelig er det å kunne gratulere deltakere fra klubben under årets NM med gode 
prestasjoner, Backmyras Disa, eier Harald Holm ble nr.2, Sasso med eiere Svein 
Aakervik/Andreas Lillefjell ble nr.4 og Kiva til Andreas Lillefjell kom på 13.plass. 
 
Klubben har flere arrangementer som krever mye jobb fra mange medlemmer både på 
arrangør- og deltagersida. Vi har gjennomført 3 utstillinger med noe nedgang i deltagerantall, 
spesielt på Stiklestad. Tilbakemeldinger vi får fra de dommerne som dømmer er at de ser 
mange gode hunder og dyktige hundeførere. Dette gjenspeiler seg også på premielistene. 
 
Spor og jaktprøver krever mye av prøveledelse og dommerne.Denne gjengen gjør en stor 
innsats for å imøtekomme alle som ønsker å gå prøver med sine hunder. Klubben står overfor 
store utfordringer med å utdanne og etterutdanne dommere framover for å sikre at vi har nok 
dommere for å ivareta den etterspørsel som er på dette området. I 2012 ble det vedtatt at fra 
prøveseongen 2013 skal det innføres nye jaktprøveregler for løshund. Dette er nye Nordiske 
regler som krever grundig gjennomgang og etterutdanning av våre løshunddommere. Dette 
arbeidet er allerede i gang og vil etter planen være ferdig i god tid før prøvestart. Klubben må 
bruke mye energi på å få utdannet nye dommere i årene som kommer. 
 
Totalt har antall jaktprøver dette året gått litt ned. Noe kan skyldes at det ikke ble arrangert 
samla løshundprøver i år, men vi har også nedgang på bandhund. Vi har også sett ved 
tidligere år at antallet svinger noe. Høsten 2012 var en fantastisk fin høst for prøver så det er i 
hvert fall ikke vær og føre som satte en stopper for aktiviteten. 
 
Klubben framstår utad i forbundet og bland andre områdeklubber som en meget veldrevet 
klubb, med høy kompetanse på alle områder. Vi blir i alle anledninger der klubben deltar 
sammen med andre klubber, trekt fram som en klubb som er dyktige til å få ting på stell og 
ikke minst den datakunskapen som klubben innehar i sine medlemmer har gjort at forbundet i 
mange tilfeller har benyttet klubben og ikke motsatt. Dette er en trend som er viktig å 
videreføre, data er blitt et viktig arbeidsverktøy også i elghundklubben. Et eksempel på dette 
var under NM løshund der det ble benyttet SMS varsling fra dommere inn til en ”Live feed” 
sentral som distribuerte ut meldinger fra de som var i skogen, slik at alle  som satt hjemme 
kunne følge med på deler av det som foregikk under prøven. På to dager hadde NM sidene ca 
50000 visninger og totalt 77000 visninger på NM websidene fram til i dag. Dette ble også 
behørig kommentert fra NKKs representant som var til stede under arrangementet. Framover 
vil vi se mer til sosiale medier og bruken av dette. Klubben har benyttet SMS varsling med 
godt hell i to år, nå har vi i tillegg begynt å bruke Facebook på noen av våre arrangement. 
Klubben kom i starten av februar 2013 ut med ny webside som er tilrettelagt for Smart 
telefoner og lesebrett i tillegg til ordinær bruk. Så vidt vi vet er NTEHK den først i landet av 
elghundklubbene til å gjøre det. 
Websider, SMS og sosiale medier vil nok i framtida være den viktigste 
kommunikasjonskilden ut til medlemmene, men i året som har gått har vi også gitt ut 
Elghundnytt. 
 
Vi kan ikke stikke under en stol at det også har vært noe uenigheter i året som har gått. Dette 
har ført til unødig belasting på styret og burde vært unngått. I hovedsak bygger disse 
uenigheter på dårlig kommunikasjon mellon de det gjelder og burde vært oppklart før det 
havnet i fanget på styret. I en klubb på nærmere 500 medlemmer blir det ekstra bittert å bruke 
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masse tid på å rydde opp i uovensbestemmelser mellom en håndfull medlemmer, og en håper 
for klubben at slikt unngås i framtiden. 
 
Medlemsmassen er forholdsvis stabil, + - 460 – 500 medlemmer, noen går og andre kommer 
tilbake eller er nye medlemmer. Hyggelig er det også å se at det stadig kommer nye unge 
medlemmer til klubben. 
 
Klubben kan se tilbake på et nytt aktivt år, med mange fine arrangement som igjen har tilført 
klubben et lite pluss i regnskapet. 
 

• Vedtak: Leder ref. Styrets årsberetning enstemmig godkjennt. 

 

NM Løshund 2012 gikk av stabelen 1. og 2.november med NTEHK som 
arrangør. 
 
Hovedsetet var lagt til Finsås Kurssenter på Snåsa, et sted som skapt for et arrangement av 
denne typen. Etter nesten 1 ½ års planlegging var det 1 uke til deltakere og dommere skulle 
ankomme da snøen begynte å lave ned. Dette skapte både høy spenning og mye ekstraarbeid, 
men da dommermøtet startet var 29 terreng klarert.  
Arrangementet var viet stor interesse. Dette fikk vi et særlig godt  inntrykk av da antallet treff 
på klubbens NM-sider gikk fra 16500 treff første dag til nærmere 30 000 treff siste dag. I 
tillegg var det dekning av arrangementet både i NRK radio, TV og Namdalsavisa. Etter hvert 
kom også VG, bladet Jakt og Elghunden med egne reportasjer. Leder av hovedstyret i NKK 
Siv Sandø og styremedlem i NKEF, Jørn Remlo, som var gjester under arrangementet ga bare 
positive tilbakemeldinger. 
Sponsorer hadde bidratt med varer og tjenester for over 200 000 kroner og med inntekter på 
nært 300 000 kroner fikk vi et NM med et premiebord vi kunne være stolte over. 
Arrangementet gikk i pluss – minus null, noe styret også ga arrangementskomiteen som 
målsetning. 
Sportslig er det all grunn til å være fornøyd. Backmyras Disa, eier Harald Holm ble nr.2, 
Sasso med eiere Svein Aakervik/Andreas Lillefjell ble nr.4 og Kiva til Andreas Lillefjell kom 
på 13.plass. GRATULERER! 
Klubben må ellers rette en stor takk til de i overkant 30 kjentmenn, dommerne Kjetil 
Skogstad, Frode Nymoen, Jostein Aagård og Torbjørn Opheim, arrangementskomiteen, 
prøveleder  Svein Helge Hammer og NKK representant Odd Ivar Rønningsgrind, som gjorde 
sitt til at alle kunne reise fra årets NM med bare positive minner. Og sist, men ikke minst, 
Håvard Vekset og hans stab på Finsås Kurssenter for god mat og imøtekommenhet. 
 

• Vedtak: Kolbjørn Thun ref. Årsberetning godkjennt 
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Årsrapport løshund-utvalget 
 
Løshundutvalget har bestått av Jostein Dahle, Kjell Johan Hermann og Kjetil Skogstad. 
 
Elghund-dag: Løshundutvalget arrangert elghund-dag i Verdal. Der var det mulighet for test 
av hund på permo bjørn. Det var stort oppmøte , der det var stor interesse for testing av hund. 
Mange brukte hele dagen  ,med hundeprat og sosialt samvær. 
 
Løshundkurs : Det ble arrangert et løshundkurs på Kongsmoen (Høylandet) , ca 20 stk. 
deltakere møtte opp. Flere av deltakerne har i høst gått løshundprøver ,noe som er flott ! 
 
NM Løshund : De fleste løshunddommerne var sterkt delaktig i det flotte arrangement på 
Snåsa , et arrangement som klubben har fått mange gode tilbake meldinger på. Mange av 
klubbens medlemmer deltok som kjentmenn m.m. En stor takk til alle som bidrog til dette 
arrangemente. 
 
Jaktprøver: Her har det vært nedgang i avholdte prøver, noe som no skyldes at samletprøve 
ikke ble arrangert pga. Løshund NM.  Det er avholdt 38 endagers og 13 todagers , som gir 64 
dager i skogen en  nedgang fra 2011 da vi hadde 93 prøver gjennomført.Vi ser vel et behove 
for ny dommere i enkelte deler av aktivitets område , da aktiviteten tildels er stor i enkelte 
områder i fylket. Klubben har nå 6 stk. elever/aspiranter under utdannelse. 
 
Jaktprøve regler: Løshund vil fra jaktprøve sesongen 2013 ha nye jaktprøve regler , 2 
dommere fra klubben har vært på oppdateringskurs på Gardermoen. Disse to dommerene ,vil i 
løpet av våren 2013 holde oppdateringskurs for resten av løshund dommerne i klubben. Ser 
vel også et behov for en del medlemsmøter på de ”nye” jaktprøve reglene.  
 

• Vedtak: Kjetil Skogstad ref. Årsberetning godkjennt. 
 
Årsmelding fra Bandhundutvalget. 
 
Bandhundutvalget har ligget stille i år. Det må for 2013 blåses nytt liv i dette utvalget. 
 
Det har blitt gjennomført 47 prøvedager på bandhund i 2012, en klar nedgang fra 2011 hvor 
det ble gjennomført 61 jaktprøver med bandhund. Dette ga 15 første premier, 11 
andrepremier, 11 tredjepremier og 10 som ikke ble premiert. 
Samla bandhund ble arrangert over tre dager, med Finnsås kurssenter som base.  
Det ble også arrangert et Svensk hvit elghundtreff på Meråker på ettersomeren. Der benyttet 4 
hunder muligheten til å gå bandhundprøve som ble arrangert av klubben i forbindelse med 
treffet. 
 

• Vedtak: Arnt Hammer ref. Årsberetning godkjennt 
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Sporutvalg: 
 
Aktiviteten med sporprøver i klubbens regi har vært stor også i 2012. 
 
Det er til sammen gått 98 prøver.  
 
Blodsporprøver: 
Her er det gått 57 prøver hvorav 25 presterte til 1.premie og 17 til 2.premie. 15 prøver ikke 
godkjent resultat. 
 
Fersksporprøver: 
Til sammen 37 prøver er registrert. 1 prøve ble belønnet med 10 poeng og HP. 1 prøve 
oppnådde 9 poeng, 17 prøver med 8 poeng og 17 prøver med 7 poeng. 
 
Elgsporprøve  (30-30-30) 
4 ekvipasjer gjennomførte elgsporprøven. Elgsporprøve er en ”utvidet” fersksporprøve.30 
minutter på elgspor, 30 min pause og fortsette 30 min på samme spor. 
Alle hundene ble godkjent med god margin,36-39 poeng. 
 
For å få en offentlig godkjent ettersøkshund må det avlegges en blodsporprøve og en 
fersksporprøve i tillegg til at dette registreres i ettersøkshundregistret. Fra 2016 opphører 
ordningen med godkjente ettersøkshunder til bruk i eget vall. 
  
Organisering av blodsporprøvene blir sannsynligvis noe annerledes i 2013. Vi tenker oss at 
det lages en terminliste med ukentlige prøver lokalisert rundt om i fylket. Den enkelte må da 
melde seg på, og betale, noen dager i forkant på aktuelt sted og tid, slik at det kan legges 
nødvendig antall spor og dommer er tilgjengelig. 
 

• Vedtak: Erik Asklund ref. Årsberetning godkjennt med følgende 
kommentarer: 

• Prøver må organiseres på en bedre og effektiv måte, noe utvalget må ta til 
etterretning. 

• Torbjørn Opheim mener de nye ettersøksreglene kom for brått på og mener det 
burde heller blitt en ordning med regodkjenning av hunder 

• Ble orientert om at FS har lagt ut en link for skjema med tanke på å 
dokumnetere ettersøk der elghundrasene er benyttet. 

• Ole Anton Skjule har vert i kontakt med NJFF som mener at regelverket ikke 
har tilbakevirkende kraft. Dvs allerede godkjennte hunder ved innføring av nytt 
regelverk vil fortsatt være godkjennt. 

• Ble i 2012 inngått et samarbeide med NT JFF med tanke på å kunne påvirke 
DN ift tilpassing av nytt regelverk for elghundrasene. 

 
Utstillingsutvalget: 

Utstillingsutvalget har avholdt 4 møter i løpet av 2012. 1 på Snåsa hotell, 1 på Sparbu og 2 på 
Steinkjer. I tillegg møtte Marianne på møtet omkring Stiklestadutstillingen. Utvalget har 
bestått av Brynjar Holmli, Marianne Holmli, Lasse Saur, Berit Irene Grongstad og Rune 
Gudding. Utvalget har arbeidet med ulike utfordringer fordelt på hver enkelt, men selvfølgelig 
med hovedvekt på de tre utstillingene. I tillegg har Lasse gjort en storjobb med å finne 
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dommere og ringpersonell til kommende utstillinger. Utstillingene fungerte godt og med fine 
værforhold. Det må arbeides en del for å få bred oppslutning blant medlemsmassen med å ta 
ansvar ved arrangementer og dette sammen med litt synkende deltagelse gjør at vi mener det 
bør vurderes om det rekker med 1 utstilling på Innherred. Evt en todagers knyttet til 
Stiklestad. 
 
 

• Vedtak: Rune Gudding ref. Årsberetning godkjennt  
 
 
 
 
 

Lokalkontakter: 
Styret såg det som ønskelig å få etablert et nett av engasjerte medlemmer som lokalkontakter.   
I alt 11 personer sa seg villige til oppgaven. Arbeidsoppgavene er mangslungen, bl.a. å dra i 
gang miljøtrening, kontaktledd inn mot styret, agitere for deltakelse på utstilling og jaktprøver 
m.v..  
Det har nok vært noe varierende hvor aktive disse lokalkontaktene har vært. Noen engasjerer 
seg meget bra, andre mindre. Det er blitt for lite tid for styret til å følge opp. 
 

• Vedtak: Erik Asklund ref: Årsberetning godkjennt med kommentar 
• Aktiviteten må genereres i miljøet, kan ikke ligge på styret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Salgs- og driftsinntekt

3000.6 153 555,00 cr168 305,00 crMedlemskontingent 153 555,00 cr168 305,00 cr
3010.6 10 480,00 crMVA komp NKK 10 480,00 cr
3202.6 1 250,00 crSalg av vester 1 250,00 cr
3203.6 399,00 crSalg DVD/medl.effekter 399,00 cr
3205.6 2 688,00 cr3 900,00 crSalg ID Scannere 2 688,00 cr3 900,00 cr
3400.6 80 500,00 crSponsorstøtte NM

løshund
80 500,00 cr

3420.6 11 400,00 crEgenandel
Championatsjold

11 400,00 cr
3600.6 15 000,00 crTilskudd NM løshund 15 000,00 cr
3601.6 19 715,50 cr21 021,00 crSteinkjerutstillinga 19 715,50 cr21 021,00 cr
3602.6 37 144,51 cr17 460,53 crStiklestadutstillinnga 37 144,51 cr17 460,53 cr
3603.6 30 137,50 cr28 363,00 crHøylandsutstillinga 30 137,50 cr28 363,00 cr
3611.6 74 214,00 cr142 267,50 crJaktprøve 74 214,00 cr142 267,50 cr
3612.6 3 250,00 cr14 450,00 crSeparate

bandhundprøver
3 250,00 cr14 450,00 cr

3613.6 9 300,00 cr3 850,00 crSeparate løshundprøver 9 300,00 cr3 850,00 cr
3615.6 12 920,00 cr14 180,00 crSporprøver: Blod- og

ferskspor
12 920,00 cr14 180,00 cr

3625.6 177 000,00 crNM løshund inntekt 177 000,00 cr
Salgs- og driftsinntekt 708 177,03 cr 0    344 573,51 cr 0    708 177,03 cr 344 573,51 cr
Varekostnad.

4500.6 51 040,00    26 867,50    Elghunden 51 040,00    26 867,50    
4510.6 52 810,00    Vester 52 810,00    
4511.6 6 833,00    Medlemsblad 6 833,00    
4601.6 3 746,80    4 276,55    Steinkjerutstillinga 3 746,80    4 276,55    
4602.6 12 968,00    1 572,25    Stiklestadutstillinga 12 968,00    1 572,25    
4603.6 7 129,03    2 110,00    Høylandsutstillinga 7 129,03    2 110,00    
4613.6 5 820,00    37 885,00    Separate løshundprøver 5 820,00    37 885,00    
4615.6 2 355,20    Sporprøver: Blod- og

ferskspor
2 355,20    

4616.6 212 982,00    NM løshund 212 982,00    
Varekostnad. 347 691,50    0    80 703,83    0    347 691,50    80 703,83    
Lønnskostnad

5601.6 6 000,00    Godtgjørelse leder 6 000,00    
Lønnskostnad 6 000,00    0    0,00    0    6 000,00    0,00    
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger

6100.6 9 197,00    29 320,00    Championatskjold 9 197,00    29 320,00    
6101.6 25 618,09    17 158,50    Premier, trefat ol. 25 618,09    17 158,50    
6102.6 24 000,00    NM Bandhund 24 000,00    
6110.6 3 674,00    5 300,00    Årsmøteutgifter 3 674,00    5 300,00    
6300.6 500,00    1 900,00    Leie av

lokaler/bygninger
500,00    1 900,00    

6500.6 20 675,00    Microchipavlesere 20 675,00    
6520.6 27 000,00    Bilhenger 27 000,00    
6700.6 9 515,50    6 875,00    Regnskapshonorar 9 515,50    6 875,00    

2012
0101 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Resultatregnskap
1

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -

6701.6 2 438,00    Revisjonshonorar 2 438,00    
VTH NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB (406) 06.02.13 09:11



Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett6701.6 2 438,00    Revisjonshonorar 2 438,00    
6800.6 5 103,00    6 138,00    Kontorrekvisita 5 103,00    6 138,00    
6815.6 6 144,68    16 978,75    Hjemmesiden 6 144,68    16 978,75    
6830.6 6 755,03    Kjøp av reklamematriell 6 755,03    
6900.6 5 160,00    11 192,50    Telefon m.m. 5 160,00    11 192,50    
6940.6 2 704,70    Porto 2 704,70    

Driftskostn. og av- og
nedskrivninger

124 567,45    0    118 780,30    0    124 567,45    118 780,30    
Annen driftskostnad

7500.6 804,00    804,00    Forsikringspremie 804,00    804,00    
7710.6 11 065,00    5 373,00    Styremøter 11 065,00    5 373,00    
7711.6 12 400,00    8 610,00    Repres.møte NK 12 400,00    8 610,00    
7750.6 42 000,00    20 848,00    Kurs - Miljøkvelder 42 000,00    20 848,00    
7760.6 925,00    1 380,00    RS: Opphold 925,00    1 380,00    
7765.6 4 253,00    76 928,01    Reiseutgifter 4 253,00    76 928,01    
7767.6 29 146,00    90 128,00    Dømming 29 146,00    90 128,00    
7770.6 660,00    800,00    Bank- og kortgebyr 660,00    800,00    
7791.6 1 612,00    1 335,00    Kostnad, annen,

fradragsber. (avg.pl)
1 612,00    1 335,00    

7792.6 3 930,00    12 124,00    Aktivitetsavgift NKK 3 930,00    12 124,00    
Annen driftskostnad 218 330,01    0    106 795,00    0    218 330,01    106 795,00    
Driftskostnader 696 588,96    306 279,13    0    696 588,96    306 279,13    0    
Driftsresultat 0    11 588,07 cr 38 294,38 cr 11 588,07 cr 38 294,38 cr 0    

8050.1 3 737,00 crRenteinntekt 3 737,00 cr
8051.1 5 493,00 crRenteinntekt,

bankinnskudd
5 493,00 cr

Ordinært resultat 0    17 081,07 cr 42 031,38 cr 17 081,07 cr 42 031,38 cr 0    
Årsresultat 0    17 081,07 cr 42 031,38 cr 17 081,07 cr 42 031,38 cr 0    

8800.1 42 031,38    Årsresultat, finans 42 031,38    

2012
0101 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Resultatregnskap
2

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -

VTH NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB (406) 06.02.13 09:11



Konto Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Denne periode

Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Hittil

Prod
EIENDELER

1202.6 400,00    400,00    Utstillingstelt 400,00    400,00    
1203.6 400,00    400,00    Index avlesere 400,00    400,00    
1204.6 100,00    100,00    Utstillingsmatriell 100,00    100,00    
1205.6 5 000,00    5 000,00    Lapskaus Høylandsutstillinga 5 000,00    5 000,00    
1206.6 30 130,00    30 130,00    Premier og rekvisita 30 130,00    30 130,00    
1207.6 8 100,00    8 100,00    Reklamematriell 8 100,00    8 100,00    
1208.6 3 000,00    3 000,00    Jubileumsbøker NEKF 3 000,00    3 000,00    
1209.6 4 000,00    4 000,00    Elgjakt med bandhund 4 000,00    4 000,00    
1212.6 11 500,00    11 500,00    Fleecevester 11 500,00    11 500,00    

Anleggsmidler 62 630,00    62 630,00    62 630,00    62 630,00    0    0    

1500.1 2 670,00    23 370,00    Kundefordringer 2 670,00    23 370,00    
1900.1 0,00    Kontanter 0,00    
1920.1 48 302,76    75 098,83    SP1MN: 4464.10.15455

Brukskto.
48 302,76    75 098,83    

1921.1 146 236,10    201 589,10    SP1MN: 4464.04.88236
Sparekonto

146 236,10    201 589,10    
1922.1 10 979,20    6 544,20    SP1MN: 4464.09.22750

Utstillingskonto
10 979,20    6 544,20    

1923.1 87 255,20    5 922,20    SP1MN: 4464.09.27140
Jaktprøver

87 255,20    5 922,20    
Omløpsmidler 312 524,33    295 443,26    312 524,33    295 443,26    0    0    
Eiendeler 375 154,33    358 073,26    375 154,33    358 073,26    0    0    
EGENKAPITAL OG GJELD

2050.1 163 146,82 cr163 146,82 crEgenkapital 163 146,82 cr163 146,82 cr
2055.1 116 036,22 cr116 036,22 crInnskudd kontanter fra privat 116 036,22 cr116 036,22 cr
2056.1 16 027,72 cr16 027,72 crInnskudd eiendeler fra privat 16 027,72 cr16 027,72 cr
2058.1 70 037,23 cr70 037,23 crPositive egenkapitalkorreksj. 70 037,23 cr70 037,23 cr
2059.1 7 800,73    7 800,73    Negative egenkapitalkorreksj. 7 800,73    7 800,73    

Opptjent egenkapital 357 447,26 cr 357 447,26 cr 0    0    357 447,26 cr 357 447,26 cr
Egenkapital 357 447,26 cr 357 447,26 cr 357 447,26 cr 357 447,26 cr0    0    

2400.1 626,00 cr626,00 crLeverandørgjeld 626,00 cr626,00 cr
Kortsiktig gjeld 626,00 cr 626,00 cr 0    0    626,00 cr 626,00 cr
Gjeld 626,00 cr 626,00 cr 626,00 cr 626,00 cr0    0    
Egenkapital og gjeld 358 073,26 cr 358 073,26 cr 358 073,26 cr 358 073,26 cr0    0    

0    17 081,07 cr 0,00    17 081,07 cr 0,00    0    Beregnet resultat
Sum beregnet egenkapital og
gjeld

0    0    375 154,33 cr 358 073,26 cr 375 154,33 cr 358 073,26 cr

01 01
2012

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Balanse
1

for
Side:

Regnskapsår:
Periode: -

Dato fra-til: -

VTH NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB (406) 07.02.13 10:07



Kundefordringer1500.1  23 370,00
Kontanter1900.1  
SP1MN: 4464.10.15455 Brukskto.1920.1 119,0075 098,83
SP1MN: 4464.04.88236 Sparekonto1921.1 5 353,00201 589,10
SP1MN: 4464.09.22750 Utstillingskonto1922.1 4,006 544,20
SP1MN: 4464.09.27140 Jaktprøver1923.1 17,005 922,20

Eiendeler 312 524,33 5 493,00 0,00
Leverandørgjeld2400.1  626,00

Egenkapital og gjeld 626,000,00 0,00 0,00

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB

Finansielle konti /m renter og utbytte

1
for

Side:
01 01 2012

Konto UtbytteKontotekst
Periode / år :

Krav
-

Gjeld Renteinntekt
/

Rentekostnad

VTH 07.02.13  10:05NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB (406)

5 493,00Totalsummer 626,00312 524,33 0,00
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Sak 8, Regnskap: 
 

• Vedtak: Regnskapet godkjennes med kommentar 
•  
• Innkjøpt henger burde vert aktivert som verdi da den er belastet i sin 

helhet i årets regnskap 
• Dif på utgift elghund ift 2011, skyldes en ubetalt faktura 
• NM løshund kom ut med et lite underskudd på -1200,- 
• Klubben sitter igjen med et lite overskudd på jaktprøver og utstillinger 

 
 
 
Sak 9, Innkomne saker: 

• Sak 9.1  
 
Styret i Nord Trøndelag elghundklubb/ årsmøte 2013                             Verdal 07.01.13   
 
Forslag til endring i NTEHKs vedtekter under kapittel 4, § 7. 
 
Ønsker med dette å fremme forslag til årsmøte 2013 om vedtektsendring ifbm valg av styre. Endringen gjelder 
omgjøring av ordlyden styremedlemmer, til ledere for komiteer/utvalg i klubben. Det vil da si ledere for 
henholdsvis bandhund, løshund, utstilling og evt spor utvalg/komiteer. 
I tillegg utvides styret med ett medlem til jobben som kasserer. 
Referent/sekretær og nestleder velges som før, på konstituerende styremøte. 
Endrings forslaget blir da som følger: 
 
Kapittel 4, § 7  Årsmøtet. 
 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20 februar. Møtet 
innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal 
opplyses de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets 
godkjenning. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøtet- herunder forslag til valg- må være styret/ 
valgkomiteens formann i hende senest 10. Januar. 
 
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet samt leder: 

-‐ Godkjennelse	  av	  innkalling	  
-‐ Godkjennelse	  av	  sakliste	  
-‐ Valg	  av	  tellekorps	  
-‐ Valg	  av	  2	  personer	  til	  å	  undertegne	  protokollen	  etter	  møtet	  
-‐ Valg	  av	  protokollfører	  
-‐ Valg	  av	  årsmøtedirigent	  evt	  visedirigent	  

	  
Årsmøtet skal videre behandle: 

-‐ Styrets	  årsberetning	  
-‐ Styrets	  årsregnskap	  og	  revisorenes	  rapport	  
-‐ Saker	  på	  saklisten-‐	  herunder	  saker	  til	  saklisten	  på	  kommende	  RS-‐møte	  i	  NEKF.	  
-‐ Tildeling	  av	  hedersbevisninger	  
-‐ Innstilling	  fra	  valgkomiteen	  hvoretter	  årsmøtet	  velger:	  
-‐ Leder.	  	  Velges	  for	  1	  år	  	  
-‐ Kasserer.	  	  Velges	  for	  2	  år	  (Nytt)	  
-‐ Nestleder.	  Velges	  internt	  av	  styremedlemmene	  på	  etterfølgende	  konstituerende	  styremøte.	  	  
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-‐ Referent/	  sekretær.	  Velges	  internt	  av	  styremedlemmene	  på	  etterfølgende	  konstituerende	  
styremøte.	  
Det	  tilstrebes	  at	  2	  utvalgsmedlemmer	  er	  på	  valg	  hvert	  år.	  

-‐ 2	  varamedlemmer,	  derav	  et	  varamedlem	  på	  valg	  hvert	  år.	  
-‐ 2	  revisorer	  for	  1	  år	  
-‐ Valgkommiteen	  legger	  fram	  forslag	  på	  utvalgsmedlemmer	  til	  de	  utvalg	  som	  til	  enhver	  tid	  er	  

aktuelle	  for	  klubben.	  Fra	  forlag	  på	  utvalgsmedlemmer	  velger	  årsmøte:	  (Nytt)	  
-‐ Leder	  bandhund	  utvalg.	  Velges	  for	  1	  år.	  (Nytt)	  
-‐ Leder	  løshund	  utvalg.	  Velges	  for	  1	  år.	  (Nytt)	  
-‐ Leder	  utstillings	  utvalg.	  Velges	  for	  1	  år.	  (Nytt)	  
-‐ Leder	  spor	  utvalg.	  Velges	  for	  1	  år.	  (Nytt)	  
-‐ Ev	  andre	  utvalg.	  (Nytt)	  
-‐ Valgkomite	  på	  3	  medlemmer	  samt	  dets	  leder.	  Hvert	  år	  er	  1	  av	  komitemedlemmene	  på	  valg.	  
-‐ Valg	  av	  representanter	  til	  NEKFs	  RS-‐møte.	  
-‐ Etter	  forslag	  fra	  valgkomiteen	  fastsettes	  honorarer/godtgjørelse	  til	  styrets	  medlemmer.	  	  

	  
Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Alle avstemninger er åpne, også valg, dersom 
skriftlig avstemming ikke kreves. Årsmøtedirigenten har stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent evt 
visedirigent dobbel stemme. 
Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendringer kfr § 9. 
For å være valgbar eller ha stemmerett , må det være betalt medlemskontigent for det foregående år, og 
stemmerett skjer kun ved personlig fremmøte. 
Årsmøtet kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker som ikke står på saklisten. 
 
Mvh  Frode Nymoen 
 
 
Erik Asklund mener styret må fortsatt kunne konstituere seg selv og at utvalgene / 
kommiteene må velges av det sittende styret, slik det har vært praktisert. 
 
Frode Nymoen redegjør for forslaget og mener utvalgslederne skal sitte i styret og velges 
av årsmøte. 
 
Flere tok ordet og det ble diskusjoner for og mot forslaget. 
 
Det ble refert til at NJFF er organisert som foreslått. 
 
Det ble stemt over motforslag fra Erik Asklund som foreslår ingen endring av lovverket 
og innkommet forslag fra Frode Nymoen. 
 
 
 

• Vedtak: Saken avvist etter avstemming, 6 stemmer for Frode Nymoens 
forslag og 20 stemmer for Erik Asklund sitt motforslag. 1 blank stemme. 
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Sak 10, Kontingent NTEHK for 2014 
 
 
 
Vedtak: NTEHK mener at kontingent for 2014 holdes uendret. (Dette tas 
med til RS 2013) 
 
 
 

Sak 11, Fastsettelse av honorar/godtgjørelse til styret 
 

• Vedtak: ingen endring på honorar, dvs 6000,- for ledere og kasserer, 350,- pr møte for 
styrerep og vara, samt 3,- pr/km kjøregodtgjørelse. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaktprøver

Samla jaktprøver

Styrehonorar 19 000,00
19 000,00

5200,00

18000,00

0

15000,00

2000,00

0

00

8000,00

2500,00

BUDSJETT 2013

168000,00

11000,00

1500,00

600,00

3300,00

0

3500,00

0

22 000,00

25 000,00

30 000,00

160 000,00

30 000,00

00

458 400,00

51500,00

0

7000,00

4500,00

3000,00

3500,00

40000,0040000,00

3000,00

112 500,00



6 500,00

8 500,00

2 000,00

10 000,00

2 500,00

80 200,00

950,00

6.000,00

10 000,00

25 000,00

1 500,00

80 000,00

92 000,0092 000,00

900,00

1 500,00

13 000,00

230 850,00

442 500,00

15 900,00

5 500,005 500,00

21 400,00

21 400,00

 BUDSJETT 2013
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Sak 12, Budsjett 2013 
 
 

• Budsjett godkjennes med følgende kommentarer 
• Konto 4500 bør økes med 25000,- da det foreligger en ubetalt faktura 
• 7715 økes med 15000,- med tanke på økst kursaktivitet ifm etterutdanning 

og innføring av nye jaktprøvereglser 
• Nytt budsjettert overskudd blir da 27150,- 

 
 
 
Sak 13, Valg 
 

Styret: 2012      2013 
• Leder for 1 år                  Arnt Hammer            På valg 
• Styremedlem for 2 år      Håvard Velde            På valg 
• Styremedlem for 2 år      Peter Sundvik           Trekker seg fra styret  
• Styremedlem for 2 år      Erik Asklund              På valg 
• Styremedlem for 2 år      Berit Lona                  Trekker seg fra styret 
• Vara til styret for 2 år     Rune Gudding           På valg 
• Vara til styret for 2 år     Kai Roger Gjersvik Trekker seg fra styret 

 
De som trekker seg fra styret går ut pga personlige og jobbmessige grunner. 
 

 Revisorer: 
-Gideon regnskap, Verdal 
 

 
Valgkommiteen: 
Harald Kavli  på valg 
Rune Sagvold  ikke på valg 
Kjell Johan Hermann ikke på valg 
 
Nytt valgkommiteemedlem velges på årsmøtet. 
 
 

Valgkommiteens forslag: 
 

• Leder for 1 år                   Torbjørn Opheim, Snåsa 
• Styremedlem for 2 år  Erik Asklund, Mosvik 
• Styremedlem for 2 år  Oddleiv Aksnes, Verdal 
• Styremedlem for 1 år Hallgeir Rønning, Langstein 
• Styremedlem for 1 år Jon Håvard Vold, Overhalla 
• Vara til styret for 1 år Frode Nymoen, Verdal 
• Vara til styret for 2 år Ole Anton Skjule, Snåsa 
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• Vedtak: Nytt styre enstemmig valgt. 

 
• Revisor uendret. 

 
• Valg av nytt medlem til valgkommiten, enstemmig valgt Jon Strand, 

Grong 
 
 
Sak 14, RS delegater for 2013 
 

• Vedtak: Styret får delegert oppgaven med å oppnevne delegater. 
 
 
 
Årsmøte hevet kl. 18.15 
 
 






