
REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 

Dato:  25. mars 2015 
Sted: Snåsa Hotell 

Tilstede: 
Peter Sundvik (PS) 
Erik Asklund (EA) 
Knut Aasland (KAA) 
Arne Otto Sandmo (AOS) 
Ketil Aksnes (KEA) 
Magne Okkenhaug (MO) 

Jostein Dahle, som var invitert til møtet, samt utvalgsmedlemmene. 

Forfall: Sissel K Grongstad 
 

Sak  13-15. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Ingen kommentarer – godkjent. 

Sak   14-15. NM-bandhund 2017 
Knut informerer - Ref hans mail til NTEHK. 

Jeg har følgende innspill til styre i NTEHK ; 
1. Det er styret i NTEHK og ingen andre som har ansvaret for gjennomføring av NM bandhund 
2017. 
2. Aktuell dato for gjennomføring: 4. og 5. august 2017 (alternativt uka sener) 
3. Styret må definere hva er det NTEHK ønsker med gjennomføring av NM. 
4. Et budsjett som er satt opp som speiler gjennomføring av mesterskapet. 
5. En" brainstorming " vedrørende planlegging/gjennomføring. Her inviteres utvalgte 
medlemmer (styres- og andre klubbmedlemmer som brenner for arrangementet og klubben). 
6. Når dette er på plass kan klubben sette sammen en komitee for planlegging- og 
gjennomføringsfasen. 
7. Mitt ønske er at det som ligger i moment 1 - 6 er klart før sommerferien 2015. 

Vedtak:  

Styret forespør Kolbjørn Thun om å ta på seg oppgaven som leder for NM – Bandhund 2017. 
Naturlig sted for arrangementet er Finsås.  Viktig med et nøkternt arrangement der 
opplevelsen må settes i fokus.  Forespurt leder møter på neste styremøte i NTEHK. Styret i 
NTEHK og leder NM 2017 inviterer medlemmer til brainstorming.  

 



 
Sak   15-15. NM-løshund 2015 
Informasjon fra Peter. 

Vedtak: Informasjon legges på hjemmesiden og Facebook der medlemmer oppfordres til å 
melde seg på – ansvar Arne Otto. 

Sak    16-15. Refusjon påmeldingsavgift jaktprøver 

En del jaktprøver er ikke gått – 7 stk laushund og 2 bandhund. 

Vedtak: Styret forholder seg til regelverket og refunderer  sparte dommerkostnader.  

Sak    17-15. Rørautstillinga 2016 
Det er forslag om å flytte denne til Stiklestadutstillinga. 

Vedtak: Utstillingskomiteen utfordres til å jobbe med muligheter for flytting av Røra   
utstillinga til Stiklestad utstillinga.  

Sak    18 -15. Opprettelse av ungdomskontakt/-utvalg 
Erik orienterer – sentrale føringer på aktivitet for å styrke rekruteringen.  

Vedtak: 

Det etableres et ungdomsutvalg i NTEHK, med mandat å arbeide for å få større 
ungdomsaktivitet. Som medlemmer i ungdomsutvalget velges : 

Jim Are Dullum , leder  
Torgeir Granås 
Pål Bjørgum 

Utvalget har, med ett medlem, observatørstatus i styret med tale og forslagsrett.  

Sak    19-15. Ungdoms NM 2015 og Nordsik Mesterskap 2017 

Jostein Dahle informerer – Forbundsstyret ønsker at NTEHK tar på seg Ungdoms NM Løshund for 
2015. Aust Agder EHK er forespurt, men elgstammen er for liten påstår de. I Ungdoms NM vil det 
være ca 15-20 deltager avviklet som 1 dags prøve. Forbundsstyret går inn med økonomisk støtte.  

Forbundet ønsker også NTEHK som teknisk arrangør for Nordisk Mesterskap i 2017 det blir ca 15 
hunder som kan stille (3 fra hvert land+reserver) CASIB mesterskap 

Vedtak: Jostein fremlegger saken for løshund komiteen. 

  



Sak    20 -15. Oppfølging av saker til Elghunden (jfr siste møte) 

Vedtak:  
Torbjørn Opheim lager saken om Ola Holsing – følges opp av leder.  

Linda forespørres om å lage reportasje fra Rørautstillinga. 
 
Sak    21 -15. Status hjemmeside og Facebook 

Kommet godt i gang, og Arne Otto er i gang strukturering og videreutvikling. Peter viser demo 

Vedtak: Fortsett det gode arbeidet, dette blir bra! 

Sak    22-15. Aktivitetsplan for 2015 
Utvalgene legger fram forslag fra sitt arbeid, og i fellesskap vedtas en aktivitetsplan for 2015. 

Vedtak: Framlagte planer fra utvalgene vedtas. Planene sammenstilles og legges ut på 
hjemmesiden og Facebook av Arne Otto. 

 
ref: kea 
 


