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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

 

 

Dato: 12. januar 2016 

Sted: Snåsa hotell 

 

Tilstede: 
Peter Sundvik (PS) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Ketil Aksnes (KEA) 

Jostein Dahle (JD) 

Kolbjørn Thun (KT) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

Forfall: Magne Okkenhaug, Arne Otto Sandmo 

 

Orienteringer 
Løshund v/KEA 
Utvalget har fungert bra. 103 jaktprøvedager gjennomført totalt. Ca 30 dager er ikke gått. 

Dommermøte er planlagt 16. januar 2016. 

 

Bandhund v/KAA 
71 jaktdager totalt, alle protokoller er lagt inn i NPP. To 2-dagersprøver ikke gått. Erfarne og 

flinke folk som prøveledere og NKK-representanter. Klubben trenger likevel rekruttering som 

prøveledere! Dommerutvalget har også gjort en utmerket jobb i 2015, 2 nye prøvedommere 

har mottatt sin autorisasjon, 3 venter svar fra NKK (sendt januar 2016) og 1 holder på med 

elev/aspirantarbeider. Stor aktivitet i sørdelen av fylket (Stjørdal). 

 

Sporutvalget v/EA 
Stor aktivitet: 98 registrerte blodspor og 98 ferskspor, 4 elgspor. Behov for gjennomgang av 

rutiner/føring av skjema etc hos dommerstanden. Kan være et innspill til neste 

dommersamling. 

 

Utstillingsutvalg v/EA 
Det arbeides med å få til en 2-dagersutstilling på Stiklestad, denne vil bli etablert på 

«bekostning» av Rørautstillingen. Utvalget blir minnet på frist NKK 31. januar for utstillinger 

2017. 

  

 

Orientering fra forbundsstyret v/Jostein Dahle 
JD orienterte om bakgrunn for 7 tilsendte RS-saker. 

Se sak om revidering av jaktprøveregler for elghund – bandhund, der mangler forslag til 

vedtak. 

I Egmontsaken forventes domsavgjørelse i løpet av få dager. 

Formannsmøte lørdag 23. januar, der to representanter fra hver klubb inviteres. 
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Sak 44-15. Godkjenning av referat 23. september 2015 

Referat fra 23. september 2015 enstemmig godkjent. 

 

Sak 45-15. Status Rørautstillingen 

Utstillingsutvalget melder om kontroll på arrangementet, men mangler foreløpig dommer. 

 

Sak 46-15. Årsmøte 2015 

 

Innkomne saker 
Ikke kunngjort på hjemmesidene. Dette må gjøres snarest sammen med sakliste og valg. Frist 

27. januar. 

 

Faste saker på saklista 
 

Kontingent 2017 

Styret foreslår at medlemskontingenten til Nord-Trøndelag elghundklubb for 2017 forblir 

uendret, det vil si kr 350,- for hovedmedlem og kr 170,- for familiemedlem. 

 

Årsmeldinger 2015 

Lederne i utvalgene må kontaktes for å få inn årsmeldinger. Frist settes til 24. januar 2016. 

SKG tar den kontakten snarest. 
 

Alle sakspapirer må ut på nett innen 30. januar 2016. 

 

Regnskap 

I underkant av 500 medlemmer. Regnskap forventes revisorgodkjent om kort tid. Det ligger 

an til et overskudd. Regnskapet godkjennes som egen sak før utsendelse av årsmøtepapirene. 

 

Festkomite 

Egen festkomite opprettes. Alle medlemmer med sin bedre halvdel er invitert til 

festmiddagen. Styret setter en øvre ramme på en egenandel kr 450,- pr person på festmiddag. 

Påmeldingsfrist: 10. februar 2016. Hver enkelt må eventuelt selv ordne med overnatting på 

hotellet. Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt. 

 

Ansvarlig for årsmøtemiddag er Thorbjørn Opheim. 

 

Innkalling med sakliste legges ut på hjemmesidene snarest. Frist for innsending av saker 

settes til 27. januar 2016. 

Opplysninger rundt årsmøtet annonseres på hjemmesidene. Egen invitasjon til 

festmiddag. Ansvarlig AOS. 
 

Sak 46-15. Søknader championater 2015 

Det er søkt om godkjenning av 14 championater. EA sender søknadene til forbundet til 

godkjenning. Bestilte skjold vil bli utdelt under festmiddagen etter årsmøtet. 
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Sak 47-15. Årets jakthund 2015 

Tre har meldt inn resultat til Årets Jakthund 2015. Dette er en løshund og to bandhunder. 

Resultatet vil foreløpig bli holdt hemmelig og utmerkelsene blir kunngjort og utdelt på 

årsmøtet. KAA koordinerer utmerkelsene og bestiller premiefat. 

 

Sak 48-15. Årets medlem 

Ingen innkomne forslag til Årets medlem 2015. 

 

Sak 49-15. Valg 

Forslag til nye representanter i styret skal sendes til valgkomiteen ved leder Jon Strand. 

Samme frist som innkomne saker. SKG sender en oversikt til valgkomiteens leder over 

hvem som er på valg. 

 

Sak 50-15. Nye dommerkandidater 

 

Følgende dommerkandidater er anbefalt fra løshundkomiteen: 

 

Erik Belbo 

Harald Kavli 

Joar Kløvjan 

Sten Svarliaunet 

Marius Berntsen 

Einar Myhr 

Christian Bøhn 

Øyvind Pettersen Berg 

 

Vedtak: 

Styret i NTEHK gir sin anbefaling til utdanning som dommere for løshund for Erik Belbo, 

Harald Kavli, Joar Kløvjan, Sten Svarliaunet, Marius Berntsen, Einar Myhr, Christian Bøhn 

og Øyvind Pettersen Berg. Enstemmig vedtatt. 

 

SKG sender over vedtaket til NKK. 
 

 

Sak 51-15. Premiebeholdning - bestillinger 

Utvalgslederne sender oversikt til PS som går igjennom beholdningen og bestiller til 

årsmøtet. 
 

Sak 52-15. Status NM-bandhund 

KT orienterte om status. Utfordring for arrangementet er at Finsås ikke er avklart i forhold til 

fremtidig drift. Det er gjort kjent at stedet er planlagt som asylmottak. Alternative steder for 

sekretariat utredes. 

 

Sak 53-15. Eventuelt 
Sponsoravtaler 
Sponsoravtalen med Statskog er videreført med et bidrag på kr 15000,- pr år i tre år. Viktig at 

det tas bilder i forbindelse med arrangement der logo brukes. 
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Medlemsmøte 
Det er signalisert ønske om et medlemsmøte med tema avl, kommisjonsmåling m.m. Jostein 

Dahle og Marianne Holmli har sagt seg villig til å bidra i arrangementet. Flott initaitv som 

klubben bør benytte seg av. Liten tid før årsmøtet. En oppgave for det nye styret? 

 

 

Ref.skg 

 


