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REFERAT STYREMØTE   

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 
 

Dato:  13. januar 2015 

Sted: Sparbu Kro 

 

Tilstede: 

Torbjørn Opheim (TO) 

Erik Asklund (EA) 

Knut Aasland (KAA) 

Ole Anton Sjule (OAS) 

Magne Okkenhaug (MO) 

Sissel K Grongstad (SKG) 

 

Sak 52-14. Rørautstillingen lørdag 7. mars 2015 
Utstillingen trenger en utstillingsleder og en arbeidskomite. Forslag til utstillingsleder er 

Linda Bjørnes, hun tilknytter seg nødvendig arbeidskomite for å gjennomføre utstillingen. 

 

OAS avklarer dette og får ansvarlig utstillingsleder klar snarest. 

 

Sak 53-14. Årsmøte 2015 

 

Foreløpig regnskap er framlagt. Dette forventes revisorgodkjent rundt 1. februar 2015. Det 

ligger an til et overskudd i 2014. 

 

Innkomne saker: 

 

Endring av påmeldingsavgift jaktprøver 

Styret foreslår å endre påmeldingsavgift og organisering rundt dommeroppgjør ved påmelding 

og gjennomføring av jaktprøvene. 

 

Sporprøvene videreføres uendret. 

 

For jaktprøvene betales en påmeldingsavgift til klubben: 

1-dags prøver-  kr 400.- 

2-dags prøver  kr 500.- 

 

Hundeeier/fører betaler i tillegg direkte til dommer kr 500,- pr dag og eventuelle 

kjørekostnader med kr 3,- pr km. 

 

Ikke-medlemmer betaler dobbel påmeldingsavgift. Innbetalt påmeldingsavgift for ikke 

gjennomførte prøver refunderes kun ved veterinærattest på syk hund. 

 

Fordeler:  

Mindre saker å håndtere for kasserer og regnskapsfører, både med å innhente oversikt 

over antall starter pr dommer, purringer og utbetalinger. 

 

Klubbens avgift fremkommer mer riktig på terminlista. 
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Ulemper: 

Enkelte dommere krever ikke dagens dommergodtgjørelse og dette har da tilkommet 

klubben. 

 

Endring bandhundregler 

Bandhundutvalget har meldt inn saken til styret. Forslaget er nå ute på høring. Endelig forslag 

fra bandhundkomiteen vil bli lagt fram for styret etter møte i månedsskiftet. Styret vil legge et 

forslag til vedtak fram for årsmøtet. 

 

Faste saker på saklista 

 

Kontingent 2016 

Styret foreslår at medlemskontingenten til Nord-Trøndelag elghundklubb for 2016 forblir 

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

 

Årsmeldinger 2014 

Lederne i utvalgene må kontaktes for å få inn årsmeldinger. Frist settes til 25. januar 2015. 

SKG tar den kontakten snarest. 
 

Innkalling og sakliste må ut på nett innen 1. februar 2015. 

 

Festkomite 

Det opprettes en festkomite for gjennomføring av årsmøtet og festmiddagen. Alle medlemmer 

med sin bedre halvdel er invitert til festmiddagen. Egenandel kr 400,- pr person på 

festmiddag. Påmeldingsfrist: 10. februar 2015. Hver enkelt må selv ordne med eventuell 

overnatting på hotellet (www.verdalhotell.no).. Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt.  

 

Ansvarlig for praktiske saker rundt gjennomføring av årsmøtet og festmiddagen er 

KAA. 

 

Opplysninger rundt årsmøtet annonseres på hjemmesidene. Egen invitasjon til 

festmiddag. Ansvarlig MO. 
 

Sak 54-14. Søknader championat 
Det er søkt om godkjenning av 17 championat. Søknadene er oversendt forbundet til 

godkjenning. Bestilte skjold vil bli utdelt under festmiddagen etter årsmøtet. 

 

Sak 55-14. Årets jakthund 
Fire har meldt inn resultat til Årets Jakthund 2014. Dette er to løshunder og to bandhunder. 

Resultatet vil foreløpig bli holdt hemmelig og utmerkelsen blir kunngjort på årsmøtet. 

 

Sak 56-14. Ungdomskontakt/-utvalg 
Styret ønsker å opprette en ungdomskontakt/ungdomsutvalg. En konkret oppgave for 

ungdomsutvalget kan være å bidra til en aktivitet under Snåsasamlinga i august 2015. Leder 

for ungdomsutvalget vil bli invitert til styremøtene for oppfølging. Aktuelle kandidater vil bli 

forespurt. MO orienterer på hjemmesidene om at styret arbeider med å få opprettet et 

ungdomsutvalg og oppfordrer folk til å ta kontakt om noen er interessert. 

 

http://www.verdalhotell.no/
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Eventuelt 
 

Gamle styremøteprotokoller 

Det viser seg vanskelig å finne gamle styrevedtak og det etterlyses gamle styreprotokoller. 

SKG prøver å finne tak i eldre styreprotokoller. 
 

Salg av logoplasser på hjemmesidene 

Grong Dyreklinikk har nylig kommet med positiv tilbakemelding om kjøp av logoplass på 

hjemmesidene.  

 

Neste møte 

Styret møter på Verdal kl 1500 lørdag 14. februar 2015. 

 

Ref.skg 


