
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

onsdag 6. mai 2020 kl.20.30-22.00 via videochat og på Lein Vestre 
 

Til stede: Knut Aasland, Arne Haugskott, Ivar Fjeset, Stian Haugan, Arnt Hammer,  

Erik Belbo og Inga Berit Lein 

 

Gjennomgang av møtereferat fra styremøte 21.april. 

 Vedtak: referatet er godkjent 
  

19/20 Kronestøtte til NKK 

Enighet i styret om at NKK er viktig for både klubben og våre medlemmer. 

Klubben har en solid økonomi og konsekvensen om NKK går konkurs kan bli både 
vanskeligere og mer økonomisk utfordrende enn om vi nå stiller med ett lån som skal 

tilbakebetales i løpet av 5år. I avtalen fremkommer det at lånet skal benyttes til å sikre 

videre drift av NKK.  

Vi er per dags dato 472 medlemmer, om vi gir 100kr per medlem = 47.200kr. Dette er 
ett lite beløp i forhold til behovet, men en overkommelig sum for klubben. Mange 

klubber og forbund over hele landet har bidratt med lån, styret i NTEHK har tro på at det 

totale beløpet blir tilstrekkelig. Om noen medlemmer ønsker å gi penger til NKK 
oppfordres dem til å bruke vips eller spleis. 

   

Vedtak:  

NTEHK vedtar i styremøte å inngå en låneavtale med Norsk Kennel Klubb, igjennom 
Norske Elghundklubbers Forbund for å sikre videre drift av Norsk Kennel Klubb. NTEHK 

skriver en låneavtale pålydende 47.200kr som tilsvarer 100kr per medlem.  

Det blir lagt ut link på facebook og hjemmeside hvor medlemmer kan gi penger til NKK 

om dem ønsker å bidra utover det NTEHK bidrar med i lån. 

 

20/20 Avlysning av RS 

Viser til referat fra 21.april 2020 sak:12/20 Gjennomgang av nettmøte med de fleste 

klubber i NEHKF 07.04.20. 

NTEHK mener fortsatt at «fremgangsmåten fremstår som organisatorisk uheldig, samtidig som 

den svekker Forbundsstyrets tillit og autoritet», men nå er vi godt inn i den mest aktive tiden for 

en elghundklubb. Styret i NTEHK har per d.d. nok med å få i gang aktiviteter, prøvesesongen og 
drive med øvrig klubbarbeid.  

Vedtak:  

NTEHK kommer ikke til å bruke tid og ressurser på å kreve ett RS i 2020. 

 



21/20 Eventuelt 

a) Link på hjemmesiden vår for påmelding av prøver. Det ordnes med en link til NKK sin 

side for påmelding. Hver enkelt må logge seg inn osv.  

 

b) Tilbakebetaling av påmeldingsavgiften for Innherredsutstillingen. Se sak 13/20 fra 

21.april. Arnt fikk svar fra NKK 6/5 og NKK betaler tilbake innbetalt beløp minus 
aktivitetsavgift og IT-avgift. 

 

c) Status utstilling på Steinkjer 26.juli 
Det jobbes med saken. Funksjonærer som hadde sagt ja til Stiklestad- og 

Innherredutstillingen blir forespurt om å stille 26.juli.  

 
d) Møtet i mai blir flyttet til onsdag 10.juni kl.19 

  

 

 

 

 


