
Referat styremøte 13.02.2020  
kl. 1930 på Sparbukroa. 

 
 
Sak 1/20    Status pr. d.d.  
(omhandler alt inne på facebook, hjemmeside , Brønnøysundregisteret, bank, regnskapskontor å 
mere til.) 

- Presentasjon av styremedlemmene  
- Facebook, Inga Berit fordeler admin.tilganger til styret   
- Hjemmeside, Arnt   
- Brønnøysund, Knut fikser 
- Forsikring – Gjensidige 
- Bank SMN, samme med regnskapskontor 
- Henger står nå til Vigdis H. 
- Øvrig utstyr og eiendeler lagres på Lein Vestre. 

 
Vedtak: Tas til orientering  

 
Sak 2/20    Komitesammensetning,  

aktivitetsoppgaver, ansvarsfordeling i styret. 
  kasserer: Erik Belbo 
  styrehonorar og kjøregodtgjørelse videreføres fra 2019 
   
 Løshund komitéen (konstituerer seg selv) 

- Arne Haugskott 
 
 Bandhund komitéen 

- Ivar Fjeset, leder 
 

Utstillingskomiteen  
- Arnt Hammer 
- Stian Haugan 

 
Spor, fersk og blod 
- Erik Belbo 
- Inga Berit Lein 

 
Vedtak:  
Hver komite jobber med å få på plass komitemedlemmer til neste møte. 
Styret gir Marianne Holmli fullmakt til å representere NTEK på årsmøtet i Trøndelag NKK 
 
Sak 3/20    Møteplan 
Vedtak:  Annenhvert styresmøte på Snåsa og Lein 
  5.mars kl.19 på Snåsa Hotell 

- Invitere gammel og ny valgkomite 
  20.april kl.19.30 på Lein Vestre  
 
 Medlemsmøte 2.mai kl.14.00 Snåsa Hotell 

- Utdeling av skjold og premier for prøveåret 2019 
o 9 championat  

- Enkel bespisning  



- statusinformasjon til medlemmene

Sak 5/20    Eksklusjon saken til ett av våre medlemmer. Saken er anket. 
Det foreligger ingen styrereferat som omhandler behandlingen av sak 25/2019. Informasjonen som 
foreligger er papirene fra Kjell Johan Hermann sin advokat, samt alle brev Kjell Johan Hermann har 
mottatt av styret.   

Kladd på vedtak: 
Styret basert på alminnelige prinsipper og styringsretten etter «Lover for elghundklubben §4-1» sier 
hvilken myndighet styret har kan vedta omgjøring og oppheving av eksklusjonsvedtaket. 
Folvaltningsloven §35 
Anken taes til følge.  
Eksklusjonssaken av Kjell Johan Hermann i sak 25/2019 datert 22.sept 2019 oppheves.  
Kjell Johan Hermann ønskes velkommen tilbake som medlem i Nord-Trøndelag Elghundklubb med 
umiddelbar virkning, og til å ta opp sine tillitsverv som bandhund- og løshunddommer i klubben og til 
andre gjøremål han finner å ville påta seg. 

Vedtak: Saken jobbes videre med frem til neste møte. 

Sak 6/20    Aktivitetshjul for 2020/21 
Behandles neste møte 

Sak 7/20     RS 25.april Gardermoen 
Vedtak:  

- Knut, Arne, Stian, Ivar og Inga Berit drar.
- Forslag til innspill til NEHKF's RS vedrørende fokus på elghundrasens eksteriør. Innsendt 

til styre av Frank Kristiansen den 01.09.2019 videresendes til Forbundet.
- Styret jobber med å få inn en sak ang møte- og stemmerett på elghundklubbens 

årsmøte før fristen 01.03.20


