
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

onsdag 10.juni 2020 kl.19-21 via videochat og på Lein Vestre 
 

Til stede: Knut Aasland, Arne Haugskott, Ivar Fjeset, Stian Haugan, Erik Belbo og Inga 

Berit Lein. Arnt Hammer tiltrådte  

 

Gjennomgang av møtereferat fra styremøte 6.mai 2020 

 Vedtak: referatet er godkjent 
  

22/20 Søknad om dommerutdannelse ettersøksdommer 

Søknad fra Kjell Johan Hermann om å få utdanne seg som ettersøksdommer. 

   

Vedtak:  

Styret anbefaler til NKK at Kjell Johan Hermann får påbegynne dommerutdanning. 

 

23/20 Økonomi 

- Medlemstall: 488stk per d.d. 

- Låneavtalen til NKK er overlevert Forbundet 

- Bladet elghunden har sendt regning på ca 13.000kr  

- Alle «ikke gåtte løshundprøver» er nå tilbakebetalt. 

- Det er nå kun 2stk bandprøver som ikke er tilbakebetalt. Ivar tar kontakt med dem for å 

innhente kontonr. 
 

- Årsmøtet 2020 
Regning for årsmøtet i februar er mottatt fra Norske Elghundklubbersforbund. 

Regningen er pålydende 42.000kr inkludert møtet, samt flyreiser og opphold for 

forbundsstyretsmedlemmer som stilte på møtet. 
Styret stiller spørsmålstegn ved at NTEHK skal betale hele regningen når klubben 

overhodet ikke hadde mulighet til å være med å bestemme lokalitet og bespisningen.  

Styret sender brev til forbundet om å dele regningen. 
 

Vedtak:  

Orienteringen fra kasserer Erik taes til etterretning.  

Knut og Inga Berit forfatter brev til Norske Elghundklubbers Forbund ang deling av regning. 

 

24/20 Brev til NKK 

Styret stiler ett brev til NKK ang aktiviteter. 

 



25/20 Komité arbeid 

Spor  

- Samla blodspor ble avholdt på Hårråmyra sist helg 6.juni. Kun 13 deltakere, så 

økonomisk kommer vi ikke ut i pluss. Generelt var prøven en suksess, super 
plass, bra prøveterreng og godt vær. 

- Påmeldinger til bevegelige prøver er godt i gang og flere prøver er fullført. 

Bånd 

- Samla prøve 4.-5.juli på Lysheim.  
o Påmeldingene har ikke kommet igang ennå pga at vi venter på en 

programvare som skal komme denne uken. 

- Dommersamling mandag 22.juni kl.19 på Lysheim 
- Christian Flaten er påmeldt UM i båndhund. 

Løs 

- Påmelding til NM ble lagt ut 18.mai ettersom påmeldingsfristen var satt til 1.juni. 

- Forbundet har i ettertid endret uttaksreglene, det er nå 2 alternativ til uttak. 

Vedtak: Styret gir løshundkomiteen fullmakt til avgjøre hvilket alternativ NTEHK 

velger for uttak til løshund NM. 

 

Utstilling 

- Utstilling 26.juli Steinkjer.  

- Ønsker å få på plass en utstillingskomite for hver utstilling slik at styret ikke har 

hovedansvaret for å drifte alle utstillingene. 

Vedtak: 

Styret er enstemming ang vedtak på fullmakt til løshundkomiteen, forøvrig tar styret 

orienteringen til etterretning.  

 

26/20 Utstilling 26.juli 

Per nå er 30 hunder påmeldt. Tiden er inne for å minne folk på utstillingen via sms. 

Øvrig organisering er under kontroll og det jobbes med å få på plass det siste. 

 

27/20 Eventuelt 

- Neste møte onsdag 19.aug kl.19. 

 

 


