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SAKLISTE: 

1. Godkjenning av innkalling 

Enstemmig vedtak: Innkallingen godkjent 

 

2. Godkjenning av sakliste 

Enstemmig vedtak: Sakliste er godkjent 

 

3. Valg av årsmøtedirigent 

Enstemmig vedtak: Frank Christiansen velges til årsmøtedirigent. 

 

4. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer (telle stemmeberettige), samt 

gi observatører rett til å være til stede. 

a) §3-2 Alle klubbens medlemmer som har betalt kontigenten det år årsmøtet avholdes… 

Enstemmig vedtak: Til stede er det 21 stemmeberettige medlemmer. 

 

5. Valg av protokollfører 

Enstemmig vedtak: Inga Berit Lein valgt. 

 

6. Oppnevning av tellekorps 

Enstemmig vedtak: Arve Flatås og Erling Bruheim 

 

7. Valg av 2 personer til å signere protokoll 

Enstemmig vedtak: Sissel Hermann og Terje Djuvsland 
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8. Årsmeldinger 

a) Styret 

b) Sporutvalg 

c) Utstillingsutvalg 

d) Bandhundutvalg  

e) Løshundutvalg  

Vedtak: Årsmeldingene er enstemmig vedtatt. 

 

9. Regnskap, balanse og revisjonsberetning 

Vedtak: 

Overskuddet er overført til egenkapital. 

Regnskap, balanse og revisjonsberetning enstemmig vedtatt. 

 

10. Saker til RS 2022 fra NTEHK  

a) FS sine rutiner på å besvare innkommende brev. 

Enstemmig vedtak og oversendes RS 2022: 

NEKF etablerer en postjournal for innkommende og utgående post, denne journalen 

legges ut på hjemmesiden på lik linje som man i dag legger ut møtereferat. 

Postjournalens innhold må tilpasses regelverket om taushetsplikt.  

Henvendelser skal besvares senest 1 uke etter gjennomført styremøte etter mottatt 

henvendelse, så fremt henvendelsen er mottatt senest 2 dager før planlagt styremøte. 

Besvarelsen gjøres primært skriftlig for å imøtekomme dokumentasjon og 

gjennomsiktighet i organisasjonen. 

 

b) Reviderte regler for uttak for NM løs- og bånd. 

Enstemmig vedtak og oversendes RS 2022: 

RS i NEKF får beslutningsmyndighet over NM-uttaksregler på lik linje med 

jaktprøveregler løs- og bandhund. 

 

 

11. Saker utsendt til klubbene fra NEKF som må drøftes på årsmøtet 

a) Nye championatregler jakt løs- og bandhund 

Enstemmig vedtak på Årsmøtet i NTEHK: 
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LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH): 

Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

Minst en av premiene tellende til NJ(L)CH må være tatt på 2-dagersprøve. Det skal 

være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.  

Minimum to ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige 

dommere i Norge, Sverige eller Finland.  

Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember.  

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve. 

 

BANDHUNDCHAMPIONAT (N J(B)CH): 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. 

Minst en av premiene tellende til NJ(B)CH må være tatt på 2-dagersprøve.  

Kun en av prøvedagene på separate todagers-prøven kan tas på snø. Det skal være 

forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve.  

Minimum to ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under 

forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.  

Alternativ for utenlandsk jaktchampion:  

For å få norsk championat må det oppnås 1. premie på 2-dagers jaktprøve 

 

Emil Bakkejord Vinne annkom – nå 22 stemmeberettige 

b) Hvilende NUCH 
Enstemmig vedtak på Årsmøte i NTEHK:  

1. premie oppnådd på terminfestet jaktprøve (elg, fugl, villsvin, bjørn) for 

elghund i ett av de nordiske landene. 

 

c) HD rapport 2022 

Vedtatt på Årsmøtet i NTEHK mot 4 stemmer: 

Nord-Trøndelag Elghundklubb støtter FS sitt forslag til vedtak. 
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d) Valg i NEKF 

 Enstemmig vedtak på Årsmøtet i NTEHK: 

Ordfører – Frank Christiansen 

Styret gis fullmakt til å foreslå aktuelle kandidater, spesielt oppfordres 

til å finne kandidat til valgkomiteen.   

 

12. Medlemskontingent 2023 

Enstemmig vedtak på Årsmøtet i NTEHK: 

Videreføres, 350kr for vanlig medlem – 170kr for husstandsmedlemmer 

for 2023 

13. Valg 

Enstemmig valgt på årsmøtet i NTEHK: 

Verv   valgår navn   
Valgkomiteens 
forslag 

Leder 1 år 2021 Knut Aasland på valg Stian Haugan 

nestleder 2 år 2020 Inga Berit Lein på valg Inga Berit Lein 

styremedlem 2 år 2021 Arnt Hammer ikke på valg   

styremedlem 2 år 2021 Arne Haugskott ikke på valg   
styremedlem 2år   Erik Belbo på valg Erik Belbo 

1.varamedl. 1 år 2021 Stian Haugan på valg Terje Djuvsland 
2.varamedl. 1 år 2021 Ivar Fjeset på valg Arne Myrholt 

            

Valgkomite 3 år         
leder   2020 Erik Asklund går ut Sissel Grongstad 

medlem   2020 Peter Sundvik går ut Erik Asklund 
medlem   2021 Arne Jørstad 2 år igjen   

varamedl. 1 år 2021 Berit Lona på valg Ivar Fjeset 

            
Revisor 1 år 2021 Jon Strand på valg Jon Strand 

vara revisor 1 år 2021 Harald kavli på valg Harald Kavli 

            

Utsending til RS 
2022     

Fullmakt til styret å 
velge   Fullmakt til styret 

Honorarer for styret  

 Valgkomiteens innstilling Vedtatt 
Leder Kr. 7500,00  
Kasserer Kr. 6000,00  
Nestleder Kr. 5000,00  
Styremedlemmer Kr. 400,00 pr. oppmøte 

styremøter 
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Varamedlemmer Kr. 400,00 pr. oppmøte 
styremøter 

 

Godtgjørelse kjøring med privatbil styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 

Valgkomiteen innstiller på kr. 3,50 pr. kilometer (max. skattefri sats). 

 

Alle kandidater er kontaktet og har bekreftet sitt kandidatur til valg. 

Valgkomiteen i NTEHK 

Erik Asklund /s/    Peter Sundvik /s/  Arne Jørstad /s/    

 

14. Budsjett 2022 

Enstemmig vedtak på Årsmøtet i NTEHK: 

Budsjettet for 2022 tas til orientering. 

 

 

Grong 19.feb 2022 

Signatur av 2 valgte: 

 

_______________________________     ______________________________ 

Sissel Hermann      Terje Djuvsland 


	LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):

