
Styremøte i Nord-Trøndelag Elghundklubb 

Mandag 8.aug 2022 
 

Til stede: Stian Haugan, Arne Myrholdt, Inga Berit Lein 

Teams: Arnt Hammer, Erik Belbo 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat fra 15.juni 2022 enstemmig godkjent og kan legges ut. 

 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 

Per nå lite påmelding, dette kan forklares med at folk har ferie osv. 

Forventer mer påmelding utover august. 

Løshundkomitè 

Dommersamling på Snåsa Hotell, 11-12 deltakere. 

Dumt at dommersamlingen ble lagt på samme helg som samlaprøven i band. 

Blir en ny dommersamling før sesongen starter. 

Båndhundkomitè 

Samlaprøve sist helg, 6stk 2-dagers og 3stk 1-dagers.  

5 av 6 2-dagershunder fikk 1p. Margitt Stangring ble ferdig med aspirantarb. så hun sender nå 

inn utdanningskort. 

Foreløpig ingen påmeldte til Meråker. 

Utstillingkomitè 

Sendte inn referat fra Stiklestadutstillingen til Elghunden. 

Foreløpig rolig, men skal straks i gang med forberedelsene til Namdalsutstillingen. Jobber 

med å få på plass komite. Berget dømmer jamt og Norsk elghund sort, Porsanger dømmer 

øvrige.  

 

06/22 Aktivitetshjul 

Alle komiteer oppdaterer Arne Haugskott fortløpende. 

 

07/22 Økonomi 

Medlemmer per i dag 529 medlemmer, 7 fler enn på samme tid i fjor.  

MVA-kompansasjonssøknad er innsendt og fått tilbakem. om at den er mottatt og riktig utført. 

RS kostet oss totalt 23.000kr. 

NKK har trekt klubben for 20.000kr i utbetalingen for Stiklestadutstillingen pga for mye 

utbetalt på løshundprøver i 2020 og 2021. Erik og Arne H. sjekker dette. 



Ang egenandel på kilometergodtgjørelse for klubbarbeid så fungerer ikke dette. 

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. 

Endringsvedtak sak 10/22: 

Personer som utfører øvrig klubbarbeid kan skrive reiseregning på 3,5kr/km. 

 

19/22 Asphaugen Game Fair 27.-28.aug 2022,  

Terje D. er med begge dager og organiserer foredrag om spor, Arne M. er med en dag. 

Spør Sten om foredrag om løs, Erik A. ang foredrag band. 

Rekruttere flere folk fra klubben som kan sitte på stand, koke kaffe og snakke med folk. 

Generelt ønsker folk å snakke om prøver, utstilling osv. samt selge div effekter. 

 

Eventuelt 

- Stoff til Elghunden 

o Referat etter samla bandhundprøve er overlevert. 

- Hjemmeside 

o Alle må være flinke til å gi Arnt tilbakemelding når vi ser at noe må 

oppdateres/endres. 

- Neste møte tirs 13.sept kl.19 

 


