
Referat fra Styremøte 18.januar 2017 kl.1800 Sparbu Kro 
 
Tilstede: Erik Asklund, Iver Trøite, Ketil Aksnes, Linda Bjørnes, Torgeir Christiansen (Berit Flaten) og 
Kolbjørn Thun 
 
Sak 23/16 Informasjonssaker 

o Ledermøte 21.januar 2017, Garder. 
o Status nye løs- og bandhundregler 

 Reglene sendt The Fédération Cynologique Internationale. 
o NM møte og møte om nye bandhundregler vil bli 28.januar 2017 på Snåsa Hotell. 
o Vandrepokaler fra tidlig -90 tall er dukket opp og vil bli tatt med til Årsmøte. 
o Medlemskapspriser rundt i de ulike områdeklubber ble sett på. 
o Det er søkt utstillinger for 2018 etter samme mal som tidligere år. 

 
Sak 24/16 Årsmøte 2017 

o Verdal 18.februar 2017.  
 Linda undersøker med Verdal JFF og anlegget i Tromsdalen! 

o Tellekorps.  
 Utpekes 2 personer før møtet begynner.  

o Underskrift protokoll.  
 Forslag om ”Alle” framsettes. 

o Protokollfører. 
 Forespørres når vi ser hvem som kommer. 

o Årsmøtedirigent . 
 Knut Aasland forespurt og sagt JA. 

o Årsberetning fra styret og komiteene. 
 Komiteene sendes sine forslag til Kolbjørn innen 27.januar. 

o Regnskap 
 Erik la fram regnskapet som er oversendt revisor. Styret har skrevet under. 

Erik sender dette til Kolbjørn når revisjon er ferdig. 
o Evt. innkomne saker som ønskes behandlet. 

 Sak fra ARVE FLATÅS. 

 Forslag om at NTEHK fremmer forslag overfor RS om at det ikke skal 
være krav om kjent HD-status for avlshunder for NES og NEG. 

 Styret stiller seg ikke bak det innkomne forslag i sitt framlegg for 
Årsmøte i NTEHK. Saken med begge forslag fremlegges for Årsmøte 
til votering. 

o RS-saker fra Forbundet 
 Kontingent 
 Løshundreglene 
 Informasjonsstrategi 

o Saker fra styret som ønskes behandlet 
 Statutter for utnevnelse til Æresmedlem. 

 Kolbjørn ser nærmere på forslaget fra Sissel Hermann og Arve Flatås 
og sender et revidert utkast på høring til styret. 

 Kontingent 2018 

 Styret foreslår at kontingenten for 2018 holdes uendret på 350,-. 
o Budsjett 2017 

 Erik setter opp forslag til budsjett 2017. 
o Valg 

 Saken administreres av Valgkomiteen. 



o Valg av RS-delegater 
 Forslag fremmes av Valgkomiteen. 

o Honorar 
 Forslag fremmes av Valgkomiteen 

 Resultatlister prøver 
o Komiteene utarbeider resultatlister fra årets jaktprøver. 

 Premiebehov 
o Tilbakemelding gis til Erik om behovet for premier til jaktprøver og utstillingen på 

Røra. 

 Championatskjold 
o Erik har mottatt bestillinger fra hundeeiere og foretar direkte bestilling av samme 

type championatskjold som tidligere. 

 Årets jakthunder 
o Bandhund, 2 søkere. Veikulåsens Pe-Liisa til Sissel og Kjell Johan Hermann kommer 

best ut. Det bestilles utmerkelse i form av malt fat. 
o Løshund. Det er ikke kommet inn søknader her. 

 
Møtet slutt ca.2130 Ref. Kolbjørn Thun 


