
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Mandag 18.jan 2021 kl.19-21 på Snåsa Hotell 
 

Til stede:  

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

 

Gjennomgang av møtereferat fra styremøte 17.des 2020 

 Vedtak: referatet er godkjent 

 

51/20 Årsmøte 2021 

Tilstreber å gjennomføre årsmøtet, man får eventuelt vurdere annen og mer egnet 
lokalitet. Erik ut hører med Snåsa hotell, samt kommunelege. 

Styret spør Jon Strand om å vær møteleder. 

Årsmøtesaker: 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av sakliste 

3. Oppnevning av tellekorps 

4. Valg av 2 personer til å signere protokoll 
5. Valg av protokollfører 

6. Valg av årsmøtedirigent 

7. Årsberetninger 

a) Styre 
b) Sporutvalg 

c) Utstillingsutvalg 

d) Bandhundutvalg 

e) Løshundutvalg  
8. Regnskap, balanse og revisjonsberetning 

9. Medlemskontingent 2021 

a) Videreføres, 350kr for vanlig medlem – 170kr for husstandsmedlemmer 
10. RS-saker 

a) Vedrørende fokus på elghundrasenes eksteriør 

Frank Christiansen Vedrørende fokus på elghundrasenes eksteriør - Nord Trøndelag EHK 
Forslag på innspill til NEKFs RS vedr. fokus på elghundrasenes eksteriør 

Undertegnede har lenge vurdert den etter min oppfatning manglende fokus på 

eksteriøret på elghundrasene, spesielt mht. våre norske raser Norsk elghund går og 

Norsk elghund svart. Dette gjelder både innenfor min klubb Nord-Trøndelag 

Elghundklubb (NTEHK) og ikke minst Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF), 

herunder ved RS. 



l begge tilfeller er det et stort fokus på jaktprøver, ferskspor- og blodsporprøver, hvor 

jaktprøvene som kjent omfatter en vid ramme med bandhund- og løshundprøver, det 

siste med løshundprøver på villsvin. Dette er selvsagt meget bra, da elghundrasene både 

historisk og genetisk er avlet for slike oppgaver, og ikke minst er slike 

prøver/godkjenninger nødvendige (krav) når det gjelder utførelse av storviltjakt (elg og 

hjort), og er utvilsomt begrunnede og nødvendige tilrettelegginger og tiltak for å 

bibeholde elghundenes hovedsakelige oppgave. 

Både min lokale elghundklubb NTEHK og NEKF synes å nedtone kravet om eksteriør for 

avl. Selv om områ- deklubbene arranger eksteriørutstillinger, virker det som at dette 

gjøres med manglende planlegging (fo- respørsler om dommere og øvrig ringpersonell 

skjer tidsmessig meget sent) og av ren rutine, og uten at diskusjoner og tema om 

eksteriøret blir tatt opp som sak på styre- og medlemsmøter. Det samme er mitt inntrykk 

mht. NEKFs RS. Her er det ingen møtesak til diskusjon/vedtak om eksteriøret på 

elghundrasene (spesielt NEKFs ansvar for NEG og NES). Erfaringsmessig blir NEKFs 

eksteriørdommerkomite sin årsmelding på RS kun nevnt av ordfører med ett ord 

(årsmeldingens overskrift) og uten kommentarer/bemerkninger ved gjennomgangen av 

utvalgenes årsmeldinger. 

Ikke desto mindre har det og er fortsatt et ubetinget todelt avlskrav for elghundrasene; 

dvs. både jaktlige egenskaper og eksteriøre krav. 

Med denne bakgrunn vil jeg foreslå til årsmøtet i Nord-Trøndelag Elghundklubb: Nord-

Trøndelag Elghund- klubb mener det er for lite fokus på satsingen på eksteriøret på 

Forbundets raser, spesielt på de norske rasene Norsk Elghund grå og Norsk Elghund 

svart. Bakgrunnen for dette er at grunnlaget for hundeavlen for våre raser er todelt; 

jaktegenskaper og eksteriør. Dette betyr at Norske Elghundklubbers Forbunds RS må 

opprette en egen sak på RS' sakliste med tittel «Elghundens eksteriør». 

Dette ønsker jeg l) behandles og avstemmes på NTEHKs årsmøte, og dersom flertall for 

forslaget 2) sendes til NEKFs RS. 

Vennlig hilsen Frank Christiansen 

Medlem i NTEHK, medlem i NEKFs eksteriørdommerkomite og eksteriørdommer for elghundrasene 

 

b) Erik Belbo 

Lovsak om møte- og stemmerett i elghundklubbenes årsmøter - Nord Trøndelag 

EHK 

Bakgrunn 

Ved åpningen av det ekstraordinære årsmøtet i Nord Trøndelag Elghundklubb 

(NTEHK) den 04.02.2020 ble det reist spørsmål om innkallingen til møtet. 

Møtet var innkalt av Norske Elghundklubbers Forbund ved innlegg på NTEHKs 

hjemmeside den 13. og 15. januar. Her står det under overskriften Årsmøte 04.02.2020 

at: 

«Møtet er kun for medlemmer (§ 2-1 medlemskap og § 3-2 møte og stemmerett) i Nord 

Trøndelag Elg- hundklubb og alle deltakere vil bli kontrollert i forhold til betalt 

medlemskontingent for 2019 iht. medlems- lister for klubben pr 31.12.2019 (dette er 

stadfestet av jurist i NKK)» 



NTEHK sine vedtekter sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle klubbens medlemmer som 

har betalt konting- enten det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på 

årsmøtet. 

Medlemmer som møtte til det ekstraordinære årsmøtet som kun hadde medlemskap for 

2020 ble avvist i døra og fikk ikke delta. NTEHK sitt vedtektskrav om betalt kontingent 

det år årsmøtet avholdes ble ikke fulgt. 

Møtet ble ledet av ordfører i RS Horringmo. Han gikk gjennom pyramiden over det 

organiserte hunde- Norge og gjorde det klart at lovmalene til NKK gjelder over klubbene 

sine lover. Videre refererte han NKK sin lovmal § 3-2 Møte- og stemmerett: Alle 

forbundets medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 

møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Denne ble hevdet å ha gyldighet for det innkalte ekstraordinære klubb-årsmøtet og for å 

innebære at det bare var de som hadde betalt kontingent for 2019 og som var registrert 

i NKK sitt medlemsregister pr 31.12.2019 som hadde møte og stemmerett. 

Vurdering 

Norsk Kennelklubb (NKK) sin gjeldende lovmal for klubber fra 2017 sier i §3-2 Møte- og 

stemmerett: Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet 

avholdes [og har vært medlem i minst 3 uker] har møterett og stemmerett på årsmøtet. 

NTEHK sine vedtekter sier i §3-2 Møte- og stemmerett: Alle klubbens medlemmer som 

har betalt konting- enten det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på 

årsmøtet. 

Det er altså likelydende ordlyd i NKK sin lovmal og NTEHK sine vedtekter for § 3-2 

Møte- og Stemmerett. (Det som i lovmalen står i klamme er et valgfritt tillegg klubben 

kan velge å ta inn i sin vedtekt). 

NKK sin gjeldende lovmal for forbund fra 2017 sier i § 3-2 Møte- og stemmerett: Alle 

forbundets medlem- mer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 

møterett og stemmerett på årsmøtet. 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sine vedtekter sier i § 3-2: Alle NEKFs 

medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet 

avholdes har møterett og stemmerett på Repre- sentantskapsmøtet. 

NEKF sin vedtektsformulering er altså i tråd med NKK sin lovmal. 

Krav til medlemmene om kontingentinnbetaling kommer tidlig i januar og kontingenten 

for det året en er inne i vil være betalt når medlemmet møter på årsmøte. Det er derfor 

godt samsvar mellom vedtektens vilkår for å ha stemmerett og det at 

medlemskontingenten betales først på året. 

Den eneste forskjellen mellom lovformuleringen for klubb og forbund er at lovmal for 

klubb §3-2 Møte- og stemmerett mangler ordet for i teksten: betalt kontingenten for 

det år årsmøtet avholdes. 

Dersom dette skal bety at det for møte- og stemmerett både i klubbårsmøte og 

forbundets RS skal være betalt kontingent for året FØR det år årsmøtet avholdes, så er 

det behov for å presisere det så det ikke er til å misforstå. Det skal ikke være behov for å 

tolke en paragraf om møte- og stemmerett i årsmøte. Både medlemmer og de som er 

valgt til Lov- og Kontrollkomite må slippe å være usikre på hva som kreves for å ha 

møte- og stemmerett i årsmøte. 



Det er Representantskapsmøtet i NKK som vedtar lovmaler for klubber og forbund jf. 

Lover for NKK § 3-4 bokstav j). Lovkomiteen i NKK kan tolke klubber og forbunds lover 

dersom årsmøte, styret eller minst 5% av medlemmene ber om det og klubb eller 

forbund ikke allerede har en bindende fortolkning. Norske Elghundklubbers Forbund 

ved leder i Lov- og Kontrollkomite uttrykte i vårt ekstraordinære årsmøte at de var 

usikre på om de hadde forstått vedtektene rett og det må bety at det ikke tidligere er 

reist spørsmål om tolking av dette. 

Forslag til vedtak i RS 2021 

Med bakgrunn i framlegget fra NTEHK om § 3-2 Møte- og stemmerett, ber 

representantskapet styret i NEKF om å avklare forståelsen av § 3-2 i vedtektene for 

klubber og for forbund. Det er viktig for senere årsmøter at det ikke kan tolkes på 

forskjellige måter om for hvilket år det skal være betalt medlemskon- tingent for å 

kunne møte og ha stemmerett på årsmøtet. 

Om nødvendig må NEKF styre be NKKs lovkomite presisere NKK sine lovmaler for klubb 

og forbund slik at det ikke kan oppstå tvil om hvordan kravet til møte- og stemmerett i 

ekstraordinært og ordinært årsmøte skal forstås. 

Svar på dette må forelegges klubbene i NEKF i god tid før kommende års årsmøter skal innkalles. 

c)  

11. Tildeling av hedersbevisninger 

12. Valg 

13. Valg av valgkomite 
14. Valg av representanter til RS 

15. Godtgjørelse til styre 

16. Budsjett 

 

52/20 Økonomi/regnskap 

Regnskapet ble levert styret via mail i dag. Generell gjennomgang av regnskapets 

resultat og balanse. 

Erik skal få dobbeltsjekket noen poster og oversendt til revisorer.  

Papirene skal ut til medlemmene senest 30.januar 2021. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

53/20 Championatskjold 

Stian tar ansvar for å bestille, samt legge ut på facebook om hvem det er bestilt skjold til 

slik at vi får dobbeltsjekke at det blir riktig. 

54/20 RS 2021 

Saker utsendt til klubbene 

a) Revidering av lover for NEKF 

 Reviderte lover for NEKF 

b) Revidering bandhundregler 



 Reviderte bandhundregler 

c) Jaktprøveregler for løshund 

 Reviderte løshundregler 

d) Endringer i krav for avlshunder for NEG 
e) Tidligere RS-sak 11.9.15 «unghundchampionat – jakt» 

f) Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund 

Styret bør få på plass forslag til vedtak på disse sakene før vårt årsmøte den 13.feb. 

Utvalgene jobber frem forslag til vedtak for dem sakene som omhandler løs- og 

bandhund,  

 

54/20 Ledermøte 9.jan 2021 

Muntlig gjennomgang av referat fra dette møtet. 

 

55/20 Eventuelt 

- Ved forenklet dommermøte på band- og løshund SKAL dommerne varsles minst 
2 dager før det forenklede dommermøtet. 

- Premielister fra bånd- og løshund må på plass slik at vi får ordnet premier til 

årsmøtet. 
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