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REFERAT STYREMØTE 

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

 

Dato:  10. desember 2014 

Sted: Snåsa Hotell 

 

Tilstede: 

Torbjørn Opheim (TO) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Ole Anton Sjule (OAS) 

Magne Okkenhaug (MO) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

 

Sak 46-14. Forslag om endring av bandhundreglene 
Bandhundutvalget har hatt ett møte og vurdert forslaget. I utgangspunktet fungerer gjeldende 

bandhundregler bra. Utvalget mener moment 1 søkskvalitet ikke er godt nok vektlagt i de nye 

reglene. Det er ellers ikke helt harmoni i teksten, og det er behov for noen mindre justeringer. 

Frist for tilbakemelding til forbundet er 1. mars 2015. 

 

Bandhundutvalget v/KAA vil komme med et forslag som legges fram for styret. 

Årsmøtet vil bli orientert om saken. 

 

Sak 47-14. Championatskjold 
Eiere av hunder som har gått til championat må melde disse inn til styret v/Erik Asklund for 

samlet bestilling av championatskjold. Frist 5. januar 2015. 

 

MO legger saken ut på hjemmesidene snarest. 

 

Sak 48-14.Årsmøte 2015   
Årsmøtet legges til lørdag 14. februar 2015. 

Sted: Verdal hotell kl 1600. Festmiddag med premiering kl 1900. Premier som ikke hentes ut 

på årsmøtet vil ikke bli ettersendt. 

 

Forslag til kandidater på valg til leder i valgkomiteen Jon Strand. 

Saker som ønskes satt på saklista skal være styret i hende innen 10. januar 2015. 

 

KAA tar nødvendige bestillinger med hotellet. MO legger sakene om dette ut på 

hjemmesidene. 

 

Sak 49-14. Årets jakthund og årets medlem 
Styret ønsker innspill fra medlemmene på medlemmer som har stått på ekstra for klubben. 

Aktuelle kandidater kan bli kåret til Årets medlem. 

 

Medlemmer som har hunder som kan være kandidater til Årets Jakthund må melde inn 

resultatene til styret innen 10. januar 2015. 
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OAS bestiller utmerkelse for Årets Jakthund 2013 og Årets Jakthund 2014. 

MO legger sakene ut på hjemmesidene. 

 

Sak 50-14. Nye premieordninger 
Et arbeidsutvalg har sett på nye premier ettersom Magnors glass er dyre i innkjøp. 

Arbeidsutvalget gjør en nærmere vurdering i forhold til utgifter pr prøvetype, og kommer 

nærmere tilbake til saken på neste styremøte. 

 

Sak 51-14. Eventuelt  
 

Julehilsen på hjemmesidene 

To- og firbeinte ønskes ei riktig god jul og et godt nytt år fra styret i Nord-Trøndelag 

Elghundklubb. 

 

MO legger ut på hjemmesidene.  

 

E-post fra forbundet angående rapportering av kursaktivitet dommere/elever/aspiranter 

Det har kommet en e-post fra FS som ønsker oversikt over kursaktivitet på 

dommere/elever/aspiranter, både bandhund og løshund. KAA har oversikt på bandhund. OAA 

har oversikt på løshund. 

 

SKG koordinerer dette og sender inn innen fristen 17. desember. 

 

 

 

Ref.skg 

 


