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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 
 
Dato:  6. mai 2015 
Sted: Snåsa Hotell 
 
Tilstede: 
Peter Sundvik (PS) 
Erik Asklund (EA) 
Knut Aasland (KAA) 
Arne Otto Sandmo (AOS) 
Ketil Aksnes (KEA) 
Sissel K Grongstad (SKG) 
 
Kolbjørn Thun, som var invitert til møtet. 
 
Forfall: Magne Okkenhaug 
 
 
Sak    23-15. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling sakliste utsendt på e-post.  
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sak    24-15. Godkjenning av referat siste møte 
Merknader legges inn – legges ut på hjemmesiden når klart. 
 
Sak      25-15. RS-saker og -papirer 
Sakene vil bli diskutert sammen med de andre delegatene på Gardermoen. Det er ønskelig 
med en oversikt over medlemmer under 25 år. EA skaffer denne oversikten. 
 
 
Sak    26 -15. Status utvalg og komiteer  
 
Utstillingsutvalg 
Utvalget rapporterer å være i rute med sine arrangementer og planer. 
Det arrangeres pr nå miljøkvelder/utstillingstrening med god oppslutning. 
 
Sporutvalg 
Utvalget rapporterer om bra aktivitet og at planlagte aktiviteter er i rute. 
Det er planlagt sporkurs i Stjørdalsområdet i slutten av mai. 
Det er også en del kurs- og miljøkvelder rundt omkring i fylket for tida. 
Flere fra Ytre Namdal har kommet med ønsker om blod-/sporkurs. 
Det er lagt ut Påmeldingslink til samla sporprøve 9. august. 
Det har nå kommet nye skjema – dette må følges opp ovenfor dommerne. 
 
Løshundutvalg 
Temakveld er planlagt før ferien – det arbeides med å få tak i foredragsholdere. 
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Treningssamlinga på Snåsa er under planlegging og i rute. 
Ungdoms NM vil bli arrangert 4. september, sammen med samlaprøve samme helg. 
Prøveleder: Peter Sundvik. Arbeidet med planlegging er godt i gang, og det er opprettet en 
arbeidskomite som nå arbeider med sine oppgaver (terreng, innkvartering,web., 
økonomi/budsjett etc.). 
 
Bandhundutvalget 
Ekvipasjer som er tatt ut bør kunngjøres på hjemmesidene – KAA og AOS følger opp. 
 
Sak   27-15. Status NM bandhund 2017 
Kolbjørn Thun har sagt seg villig til å være leder for NM-komiteen, dette er styret svært 
tilfreds med.  
 
Det er ønskelig at ett styremedlem er representert i arrangementskomiteen, og at denne kan 
rapporter inn til styret. Ellers blir det opp til komiteleder å velge inn sine hjelpere og sette 
sammen sitt team. 
 
 
Sak   28-15. Utdanning av ettersøksdommere 
Det har meldt seg to personer interessert i å ta tilleggsutdanning som ettersøksdommer. 
Det er Ivar Fjeset, Inderøy og Kåre Hårstadstrand, Bangsund. 
Begge to er autorisert som bandhunddommer og har lang erfaring med jakt og ettersøk. 
Det kreves at klubben gir sin anbefaling. 
 

Forslag til vedtak: NTEHK gir sin anbefaling for tilleggsutdanning som ettersøksdommer for 
Ivar Fjeset og Kåre Hårstadstrand. Enstemmig vedtatt. 

 
Sak    29-15. Gjennomgang av aktivitetsplan 
Aktivitetsplan er nå ute på nett, både som samlet oversikt og også i kalenderen som 
enkelthendelser. 
 
Tekst angående nye aktiviteter sendes Arne Otto på e-post, med kopi til resten av styret 
(som info). 
 
Sak    30-15. Lokalkontakter 
Det er ønskelig å få tettere kontakt med lokalkontaktene og de oppgavene de skal utføre. Det 
sendes ut en egen invitasjon til lokalkontaktene til arrangementet på Snåsa. Dette for å avklare 
behov for oppfølging og hva de eventuelt trenger av hjelp for å utføre sine oppgaver lokalt. 
EA sender ut en invitasjon. 
 
Sak    31-15. Premiebestillinger/vester 
Det er utredet innkjøp av andre/nye premieglass.  
Klubben har god økonomi og styret mener det ikke er argumenter for å endre premietype, og 
ønsker å fortsette med Magnor-glass. 
 
Det er også en bra beholdning av fleecevester. Diss vurderes brukt ved klubbens 
arrangementer enten som gaver eller premier. 
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KAA sjekker opp med utstillingsutvalget om behov til utstillingene. PS sjekker opp 
beholdningen. 
 
Sak    32-15. Status Web og hjemmesider 
Mange gode tilbakemeldinger på de positive endringene på hjemmesider og Facebook. Her er 
det gjort mye bra arbeid og styret gir honnør til de som har gjort en innsats her. 
 
Sak     33-15. Eventuelt 
 
Oversikt dommerstand 
EA har laget en oversikt over dommerne i Nord-Trøndelag. Det er ønskelig at det enkelte 
utvalg tar en gjennomgang og tar ut de som ikke lenger er aktuelle, samt legger inn e-
postadresser slik at lista blir mest mulig ajour og tilgjengelig for medlemmene. 
Utvalgslederne følger opp. 
 
Møteplan 
Det er ønskelig med en møteplan fram til neste årsmøte.  
Neste møte planlegges gjennomført i slutten av august. 
 
Ref.skg 
 


