
Innkalling til styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 
Torsdag 5.mars kl.19 på Snåsa Hotell 

 
 
Møtet starter med ett møte med gammel og ny valgkomité. 
Gjennomgang av vinterens hendelser. Grei gjennomgang hvor alle konkluderer med at nå 
starter klubben med blanke ark. Oppfordrer til åpenhet, inkludering og aktivitet. 
 
Oppfordring fra ny valgkomite  

- Se til Sør-Trøndelag sine sider. Dem har en god hjemmeside. 
 
Møtestart kl.20.15 
 
Gjennomgang og godkjenning av forrige møtes referat  
Vedtak: Møtereferat fra 13.feb 2020 godkjent 
 
Sak 2/20    Komitesammensetning, forts. fra forrige møte. 

 Løshund komitéen  
- Arne Haugskott 
- Harald Kavli 
- Ole Anton Sjule 
- Sten Svarliaunet  

 

 Bandhund komitéen 
- Ivar Fjeset, leder 
- Erik Asklund 
- Kjetil Helden 

o Jobber videre med å få på plass 1-2 personer til 
 

Utstillingskomiteen  
- Arnt Hammer 
- Stian Haugan 
- Vigdis Haldorsen 

 

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

o Jobber videre med å få på plass 1-2 personer til 
 
Vedtak: Komiteene jobber videre med å få på plass de siste medlemmene til neste møte. 
 
 
 
 



  
Sak 6/20 Aktivitetshjulet 2020 
Vedtak: Alle komiteer legger opp en plan for 2020 frem mot neste møte. 
 Ved neste møte ønskes informasjon om: 

o Prøveledere og NKK 
o Dommermøter 
o Gjennomføring av prøver/utstillinger 
o Gjennomføring av kurs og viderebringe kompetanse 
o Miljøtreninger 

§ Vi jobber med å få på plass treninger rundt om i hele fylket. 
• Blir muligheter på Lein etter hvert 
• Arnt og Erik sjekker litt ang muligheter i nord. 
• Vi sjekker litt ang muligheter for f.eks. ett samarbeid med noen 

o Sosiale aktiviteter 
§ Benytte anledninger  

o Kurs og utdanning (elev/aspirant osv.) 
§ Bandhundkurs 
§ Løshundkurs 
§ Sporkurs  
§ Dommerutdanning  
§ Osv. 

 
Sak 8/20 Utstilling NTEK 29.mars 2020 

- Foreløpig 21 påmeldte, vi må reklamere på hjemmeside og Facebook  
- Utstillingskomiteen jobber med å få en siste oversikt over hva som står igjen å ordne. 

 
Sak 9/20 Utstilling Stiklestad 13.juni 

- Teknisk utstillingsleder: Tor Eirik Huldt-Hagan 
- NTEK ansvarlig for sekretariat 
- NTEK har katalognr. 1-100 (må vurdere å utvide til flere) 
- Katalog og parkering 100kr. 
- Overnatting og bespisning for vårt ringpersonell (Anne M. Olsen og Frank 

Christiansen) 
 
 
Sak 10/20 Økonomi 
Vedtak: 

- Økonomiske rapporter 2g per år 
- Det gjennomføres delregnskap for aktiviteter med en del økonomi 

o Medlemskontingent 442medlemmer per.d.d. 
o Utstillinger  
o Samlaprøver  

- Avlønning av dommere, band og spor 1g per år, laus 2g per år. 



- Tilbakebetaling av prøveavgift (minus aktivitetsavgift). Liste på navn over ikke gåtte 
prøver sendes til Erik Belbo. 

- Vips må opp, Knut ordner 
 
Sak 11/20 Anbefaling fra klubb til NKK 
Vedtak: Leder og nestleder får fullmakt av styret til å gjennomføre samtale med 
vedkommende. 
 
GOdkjernt 21.april kl.20.15 


