
1 
 

 

ÅRSMØTE 2015 
Verdal Hotell 14. februar 2015 

 

PROTOKOLL 
 
1. Godkjenning av innkalling 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

2. Godkjenning av saksliste 

Ingen merknader. Godkjent. 

 

3. Valg av tellekorps 

Forslag: Harald Kavli og Ketil Aksnes. Enstemmig valgt. 

 

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

Forslag: Hele årsmøtet signerer protokollen. Enstemmig valgt. 

 

5. Valg av protokollfører 

Forslag: Sissel K Grongstad. Enstemmig valgt. 

 

6. Valg av årsmøtedirigent 

Forslag: Kolbjørn Thun. Enstemmig valgt. 

 

7. Årsberetninger 2014 
 

Styrets årsberetning ble presentert av Torbjørn Opheim. 

Bandhundutvalgets årsmelding ble presentert av Knut Aasland. 

Løshundutvalgets årsmelding ble presentert av Frode Nymoen. 

Sporutvalgets årsmelding ble gjennomgått av Kolbjørn Thun. 

Utstillingsutvalgets årsmelding ble presentert av Ole Anton Sjule. 

 

Merknader til årsmeldingene: 

Årets Hund 2013 NK Sarek med eier/fører Kai Roger Gjersvik (utdelt på årsmøtet 2014) må nevnes 

i styrets årsmelding. 

 

Nord-Trøndelag Elghundklubb er tildelt NM bandhund 2017. Dette må inn i styrets årsmelding. 

 

Årsmeldingene enstemmig godkjent. 

 

8. Regnskap, balanse og revisjonsberetning 2014 

Kasserer Erik Asklund redegjorde for regnskapet som viser et br overskudd (kr 74.664). Overskuddet 

skyldes mest at det er mange som ikke har krevd godtgjørelse. I revisjonsberetningen er det 

kommentert at utbetalte dommergodtgjørelser og km-godtgjørelser overstiger fribeløp a kr 6.000,-. 

Regnskap 2014 enstemmig godkjent.  
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9. Budsjett 2015 

Kasserer Erik Asklund orienterte om foreslått budsjett. Budsjettet legger opp til et normalår 

angående aktivitet, der budsjettet går i null. 

Budsjett 2015 enstemmig godkjent. 

10. Innkomne saker til behandling  

10.a.  Endring av påmeldingsavgift jaktprøver 

Styret foreslår å endre påmeldingsavgift og organisering rundt dommeroppgjør ved påmelding og 

gjennomføring av jaktprøvene, der påmeldingsavgiften presenteres for seg, og dommeroppgjøret 

vises som et tillegg. 

Fordeler med foreslått endring:  

Det blir færre 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. 

Ulemper med foreslått endring: 

Enkelte dommere krever ikke dagens dommergodtgjørelse og dette har da tilkommet klubben. 

Forslag fra styret: 

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. 

Vedtak: 

Styrets forslag enstemmig vedtatt.
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10 b. Høring bandhundregler (RS-sak) 

Knut Aasland orienterte om saken. Bandhundkomiteen har arbeidet med saken og hadde siste 

møte 11. februar 2015. Bandhundkomiteens konklusjon: Vekttall moment 1 (søk) må økes fra 1 

til 2 fordi godt søk må premieres bedre enn i dag. Vekttall moment 2  (evne til å finne elg) 

reduseres fra 3 til 2, momentet henger tett sammen med moment 1. Innspill til moment 5 

(sporing) er ikke vurdert på grunn av de generelle endringene det nå arbeides med. 

Årsmøtet tar saken til orientering. 

10 c . Krav om jaktchampionat før utstillingschampionat (fremmet av NEKF, RS-sak) 

NEKF`s forslag: 

For å løse ut utstillingschampionatet er alle certfikat hvilende inntil jaktchamiponatet er fullgørt 

og godkjent. 

Årsmøtet tar saken til orientering. 

10 d. Endring jaktchampionatreglene (fremmet av NEKF, RS-sak) 

 Arbeidsutvalget «Championatutvalget» nedsatt av Representantskapet 2013  
fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2015:  

 

Forslag til RS 2015:  
1.  Kravet for jaktchampionat for løshund endres slik at kravet heretter skal være:  

Fire stk – 4 – 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med 

norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene.  

Hunden må ha oppnådd minst 5 poeng i søk i samtlige prøver som ligger til grunn for championatet.  

De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå.   

 

2. Kravet for jaktchampionat for bandhund endres slik at kravet heretter skal være:  

Fire stk – 4 – 1. premier på jaktprøver arrangert i terminfesta prøver tatt i Norge med 

norske/nordiske prøveregler. Det skal brukes forskjellige dommere på alle prøvene.  

Det stilles ikke lenger krav om at en 1.premie må være tatt på en samla prøve  

Jaktchampionatet skal kunne tas på en prøvesesong  

De øvrige bestemmelsene opprettholdes som nå.  

 

Forbundsstyret er enige om at utvalgets innstilling leggs direkte fram for RS slik den foreligger. 

  

Kommentarer fra årsmøtet: 

 2-dagers samlaprøve ønskes fortsatt på bandhund. 

 2-dagersprøver ønsker som krav for begge jaktchampionatene, dette sikrer hunder med 

dokumentert jaktlyst. 
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10 e. Registreringsnekt for rasen Norsk Elghund Grå (fremmet av NEKF, RS-sak) 

 
Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klub om å innføre registreringsnekt på valper 

for rasen Norsk Elghund Grå født etter nådd 150 avkom før parringtidspunktet. Det kan gis 

dispensasjon for bruk av hanner som har nådd grensen på 150 avkom på grunn av spesiell gode 

arveegenskaper, nedfrosset sæd fra hannen kan også brukes, dette krever godkjenning jfr. tidligere 

vedtak i NKK. 

 

Årsmøtet tar saken til etterretning. 

 

10 f.  Fastsetting av områdeklubbenes medlemskontingent 2016 (fremmet av NEKF, RS-sak) 

 
Forbundsstyret foreslår for RS 2015 at medlemskontingenten fra områdeklubbene settes til  

kr. 175,- i 2016, uendret fra 2015. 

 

Årsmøtet tar saken til etterretning. 

 

10 g. Orientering om Egmont-saken 

Torbjørn Opheim orienterte som saken, mottatt på e-post fra NEKF 12.02.2015. 
 

11. Kontingent 2016 

Styret mener økonomien i klubben er god. Det ble foretatt en liten økning av medlemskontingenten 

for 2015. Forbundet har også foretatt en liten økning i sin kontingent for 2015. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten til Nord-Trøndelag elghundklubb for 2016 forblir uendret, det vil si kr 

350,- for hovedmedlem og kr 170,- for familiemedlem. 

 
 Styrets forslag enstemmig vedtatt. 

12. Tildeling hedersbevisninger 

NK Sarek med eier/fører Kai Roger Gjersvik får et fat for «Årets Jakthund 2013». 

«Årets Jakthund 2014» vil bli utdelt under festmiddagen. 

Championatskjold deles ut i forbindelse med festmiddagen. 

 

13. Valg 

Valgkomiteens forslag: 

Leder for 1 år:   Peter Sundvik  Enstemmig valgt. 

2 styremedlemmer for 2 år: Erik Asklund  Enstemmig valgt. 

Arne Otto Sandmo Enstemmig valgt. 

1 varamedlem for 2 år:  Ketil Aksnes  Enstemmig valgt. 

Valg av revisor for 1 år:  Gideon, Verdal  Enstemmig valgt.  
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14. Godtgjørelse til styre 

Valgkomiteens forslag: 

 Leder:  Kr. 6.000,-. 

 Kasserer: Kr. 6.000,-. 

 Sekretær: Kr. 6.000,- 

 Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer: Kr. 350,- pr. møte. 

 Km-godtgjørelse:    Kr.      3,- pr.km. 

Enstemmig vedtatt. 

15. Valg av representanter til RS 

Valgkomiteens forslag :  

 Styret gis fullmakt til å utnevne utsendinger til RS 2015.  

 Enstemmig vedtatt. 

16. Valg valgkomite 

 Forslag nytt valgkomitemedlem: Terje Djuvsland (valgt for 3 år) Enstemmig valgt. 

 

Leder takket av og delte ut fat til Ole Anton Sjule og Oddleiv Askens for deres innsats i styret. 

Nestleder takket av og delte ut fat til Torbjørn Opheim for hans innsats som styreleder. 

 

Møtet slutt 18.30. 

Protokollen signert av 26 frammøtte. 

 


