
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Torsdag 17.des 2020 kl.19-21 på Snåsa Hotell 
 

Til stede:  

Knut Aasland, Arne Haugskott, Ivar Fjeset, Stian Haugan, Erik Belbo, Inga Berit Lein og 
Arnt Hammer  

 

Gjennomgang av møtereferat fra styremøte 20.okt 2020 

 Vedtak: referatet er godkjent 

 

47/20 Komitearbeid 

Utstilling  
- Skogn 2021 på trappene 

- Namsos utstillingen er nå tilbakebetalt. 

Bandhund 

- Prøvene er avsluttet og anerkjent.  

- Dommermøte 25.nov – 7 dommere møtte.  

Løshund 

- 60 prøvedager i høst 
- 5stk 1-dagers og 2stk 2-dagers blir overført til januar 

- 2 stk dommere er nå nyutdannet 

- Planlegger dommersamling etter prøvesessongen i januar 

Sporprøver blod/fersk 

- Prøvene er avsluttet og anerkjent. 

 

VEDTAK: Styret tar orienteringene til etterretning. 

 

48/20 Økonomi 

- Dagens medlemstall: 535stk, ligger over budsjett på medlems inntekt 

- Dommergodtgjørelser og km. godtgjørelser for prøver ferdig i nov er utbetalt. 
- Varelager ved års-slutt 

- Ny kompensasjonsordningsrunde nå  

 

VEDTAK: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 



49/20 Årsmøte 2021  

- Lørdag 13.feb Snåsa Hotell kl.14. 

- Middag kl.18 

- Innkalling 8 uker før årsmøtet, dette er ivaretatt. 
- Innkallingen, sakliste m.m. skal ut 14dg før årsmøtet 

- Innspill fra medlemmer må komme styret i hende senest 4 uker før årsmøtet 

- Innspill til valgkomiteen må sendes til valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet 

- Alle i styret skriver innspill til årsmeldingen og sender til Inga Berit i god tid         

(senest 15.jan) før styremøte den 18.januar 2021.  

 

50/20 Eventuelt 

- Har mottatt skriv fra NKK om tillit til DUK sitt arbeid, vi må minne våre dommere 

på den etiske biten når man ytrer seg på sosiale medier. Viktig å minne om dette 

på alle dommersamlinger og dommermøter da dommere er NKK sitt ansikt utad. 

 

- Championatskjold for 2020, bestillere må sende med en dokumentasjon fra NKK 

om championat når bestillingen sendes til elghundklubben@gmail.com.  

Frist 15.januar 2021 

 
- Klubbjakkene er nå klar til utlevering, 1950kr vipps til 512054 


