
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Søndag 3.april 2022 
 

Til stede: Arne M., Arne H., Arnt H., Erik B., Terje D., Stian H., Inga Berit L. 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat godkjent og kan legges ut 

 

03/22 Brønnøysundregisteret/div sider må oppdateres 

- Smn, onecall, NKK, klubbadmin og NEKF – ok 

- Vipps, Erik sjekker dette 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 

Er i gang med planlegging av samlaprøve lørdag 28.mai.  

Blodsporkurs og treningskvelder, Arve Flatås kan være med å ordne men ønsker hjelp med 

det administrative av Arne H. satser på gjennomføring april/mai. 

Terje tar med seg disse spørsmålene inn til neste komitemøte:  

- Planlagte dommermøter? 

- Infoskriv fra komiteen om kommende sesong og relevant info til nye førere? 

- Kurs, veiledning, fadderordning? 

Løshundkomitè 

Har søkt på bevegelig prøve 25.aug – 23.des, ett referansenr.  

- Planlagte dommermøter, ikke planlagt ennå. 

- Infoskriv fra komiteen om kommende sesong og relevant info til nye førere 

o Tenker å legge ut på hjemmesiden etter når det er gjennomført møte  

o Kurs, veiledning, fadderordning skal diskuteres 

Båndhundkomitè 

- Planlagte samlaprøver er sendt inn til Arne. 

- Komitemøte/tlf.møte kommende uke. 

o Årsplan, prøveledere, nkk-repr, dommermøter osv. 

o Infoskriv fra komiteen om kommende sesong og relevant info til nye førere 

o Invitasjon UM i bandhund 6.aug 2022 Tømmerneset Leirsted, noen fra 

NTEHK? 

o Kurs i juni og september.  

o Veiledning, fadderordning? 

 

 



Utstillingkomitè 

- Utstilling 12.mars 2022 Skogn 

o Vel gjennomført og økonomisk bra for klubben. 

o Mottatt en del klager på underlaget pga. at hundene blir halt av flis i poten. 

- Utstilling 11.juni 2022 Stiklestad 

o Anita møter på samarbeidsmøtene. 

o + finsk og norbotten spets  

- Miljøtrening/ringtrening 

o Under planlegging 

06/22 Aktivitetshjul 

- Enkelte komiteer har sendt inn til Arne H., men noen komiteer har ikke hatt møte 

ennå. Arne venter til rett over påske med å legge ut. 

- IB har bestilt blod 

o Det kom 60 liter fredag 1.april – dette var utlevert 2.april. Ny bestilling er 

foretatt, håper det kommer før påske. 

07/22 Økonomi 

- Medlemmer: 483stk per 1.april 2022 (13 fler enn i fjor) 

- Utstilling Skogn bra. 

- Ikke avholdt løshundprøver i 2021 tilbakebetalt. 

- Årsmøtekostnad 14.000kr er betalt 

08/22 RS Gardermoen 

- Delegater fra NTEHK: Stian Haugan, Arne Haugskott, Inga Berit Lein, Sissel 

Hermann, Ivar Fjeset, Håkon Fjeset, Karl Ove Indal, Ole Kristian Stendahl 

- Inga Berit sjekke ang fly. 

- Digitalt møte med styret og delegater før RS. 

9/22 Dommerutdanningssøknader 

- Ettersøksdommere 

o May Kristin Ulven, IB innhenter nødvendig info. 

- Løshund 

o Sjekk status på dem som ble anbefalt i 2021 om tilstrekkelig info er 

innsendt. 

- Band 

o Ingen nye søknader 

Vedtak: Styret anbefaler at May Kristin Ulven får begynne på sin dommerutdannelse. 

 

 



10/22 Kjøregodtgjørelse  

Kjøregodtgjørelser når medlemmer/tillitsvalgte reiser i forbindelse med klubbarbeid. 

Styret og varamedlemmer til styret har årsmøtevedtak på 3,5kr/km. 

Øvrig klubbarbeid har ikke noe fastsatt, men det er praktisert at dem som kjører ett godt 

stykke har sendt inn reiseregning.  

Vedtak: Personer som utfører øvrig klubbarbeid kan også skrive reiseregning på 3,5kr/km, 

men styret i NTEHK setter en egenandel på 150kr som tilsvarer 4 mil/40km som betales av 

den enkelte. 

 

11/22 Infoskriv 

- Ettersøk, Arve Flatås 

- Band, kommer 

- Laus, kommer 

12/22 Æresmedlemkomitè 

- Innstilling mottatt av styret. 

- Navnelisten over kandidater unntatt offentligheten 

- Satser på å få arrangert noe ekstra rundt neste årsmøte. 

13/22 Samarbeidsavtale med NAVA sport 

- 20% rabatt på ordinærpriser på jakt og fiskerelaterte artikler (ikke våpen og ammo) 

- Mer rabatt på større bestillinger 

14/22 Eventuelt 

- Prøvelederkurs 14stk påmeldt (12stk 26/3 og 2stk 2/4) 

o Begge kursene er nå gjennomført og i NTEHK ble det totalt 13 som 

gjennomførte. 

- Fant man en løsning på at resultatlister og premielister blir lagt ut på 

hjemmeside/facebook? Arnt har kommet hjem fra jobb nå og ser på det til uka. 

- Jubileum 1985 - 2024, ønskelig med ett oppsett på alle styrene opp igjennom. 

o Inga Berit og Terje ser på dette 

o 28.feb 1953 Trøndelag Elghundklubb stiftet (STEHK stiftet 3.feb 1984) 

- 20.april digitalt møte med RS delegater og styret 

- Neste møte 11.mai kl.19 

 

 


