
Styremøte	i	Nord-Trøndelag	Elghundklubb	
Fredag	16.des	2022	kl.18-20	

Verdal	Hotell	
	

Til stede:  
Stian Haugan, Inga Berit Lein, Arne Myrholdt, Terje Djuvsland, Erik Belbo, Arnt Hammer, 
Arne Haugskott 

 

01/22 Gjennomgang av siste styrereferat 

 Vedtak: Referat fra 31.okt 2022, enstemmig godkjent og kan legges ut. 
 

05/22 Komitearbeid 

Spor; blod- og ferskspor 
Ferdig med årets prøver – prøvene er anerkjent. Har vært en aktiv sesong.  
89 blod og 62 fersk 

Løshundkomitè 
27stk 1-dagers og 5stk 2-dagers er gått.  
Forenklet dommermøte 10.nov. Har planlagt ett forenklet dommermøte 20.des. Åpent 
dommermøte 1.uke på januar. 
8 stk 1-dagers og 1stk 2-dagers venter på å få tildelt dommer, disse og enkelte hunder som er 
tildelt dommer men som ikke blir gått før jul - vil bli flyttet over til januar. Dette gjør at det er 
lite sannsynlig at det vil bli åpnet for påmelding i januar. 

 

Båndhundkomitè 
Årets siste dommermøte ble avholdt 13.12.22 på Stjørdal. 
Det er gjennomført 6stk 1-dags og 1stk 2-dags i 2.periode. 

Sak til styret ang priser på prøver. 
 

Utstillingkomitè 
Namdalsutstillingen 138 hunder, rekord i påmelding "#$% 
Nytt telt er tatt i bruk.  
IB fiks ridehall 11.mars 2023. 
Forslag om å lodde ut/trekke en løshundprøve og/eller bandhundprøve 

 

07/22 Økonomi 

Medlemstall per.d.d: 558 betalende medlemmer.  
Betaler tilbake 3stk «ikke gåtte båndhund-prøver» 
Fått oppgjør for utstilling, spor og band, betalt mva., har sendt ut til attestering 205 
dommergjerninger fordelt på 10 prøvenr.  



Prøveledelsehonnorar: 1.periode band;1750kr, spor; 3875kr, utstilling; 4500,- og 
2.periode band: 300kr. Løshund utbetales først i januar. 
Kursledelse (12 navn à 500kr) 6000kr. 
Totalt honorar ca 90.000kr inkl.kjøregodtgjørelse. 

NB: husk å informere alle som skal ha honorar om når man kan forvente utbetaling. 
 

20/22 Stiklestadutstillingen, kontrakt med Stiklestad Camping 

Frank Christiansen har utarbeidet en kontrakt. Arnt sjekker ut om denne nå er signert. 
 

21/22 Høring – forskrift som gir tilgang til å innføre ekstraordinær båndtvang 

Fra: Namsos Kommune 
Vedtak: NTEHK legger ut brevet på hjemmesiden 

 

22/22 Årsmøte 2022, 18.feb 2023 

- Søknad skjold 
o Bestillingsfrist: 20.januar 2023 

- Sted: SNK (IB bestiller) 
- Valgkomitè: 

o Har etterspurt innspill på styrehonorar: 
§ Styret ber valgkomiteen om å se på hvor lenge det er siden disse 

satsene har blitt justert, og evt. indeksregulere. Forslag om å følge 
statens-satser for skattfri kjøregodtgjørelse. 

- Innbydelse til æresmedlemmer – IB fikser. 
- Styret bør tenke på noe underholdning/foredrag eller lign. 

o IB sjekker ut i forhold til foredrag (hund eller mat, Svein Jeger Hanssen) 
- Blant oppmøtte stemmeberettigede vil det bli trekt ut  

o 1stk tracker Artemis (hundepeiler). 
o 1stk valgfri 1-dagers jaktprøve 
o 1stk valgfri sporprøve 

- Æresmedlemkomiteens arbeid v/Frank Christiansen, Terje Djuvsland og Torbjørn 
Opheim. Innstilling på ny kandidat fra komiteen (sak unntatt offentligheten) 

- NEKF sender ut sine RS-saker i midten av januar. NTEHK sine årsmøtepapirer må ut 
innen 4.feb. 

- Påmelding Årsmøte til elghundklubben@gmail.com innen 8.feb 2023 
o Egenandel middag kr. (sjekk pris på middag) 
o Frist innkommende saker 20.januar 2023 
o Innkommende forslag til valg må være valgkomiteen i hende innen 20.januar 

2023. 
- Kasserer ønsker oversikt over varebeholdningen ved årsskiftet. 

 
23/22 Aktivitetsplan 2023 



- Prøver  
o Bandhund søker som tidligere men setter en tidligere dato for å stoppe påmld. 
o Spor, fortsetter samarbeidet med dachs. Ellers som tidligere. 
o Løs avventer å planlegge neste år til denne prøveperioden er ferdig. 

 
- Kurs  

o Ringsekretærkurs 14.-16.april, 20.april og 26.april (Frank Chr.) 

 

24/22 Henger 

- trenger helårsdekk 

Vedtak: Det investeres i helårsdekk. Arne H. sjekker. 

 

25/22 Priser for prøver i 2023 

Sak fra band- og løshundkomiteen. 

Etter at det ble innført mva. på påmeldingsavgiften så har band og løshundprøvene vært ett 
nullprosjekt for klubben. Øvrige klubber (forutenom Salten) har økt påmeldingsavgiften. 

Vedtak:  
NTEHK øker prisen på 1-dags fra 1000kr til 1500kr, 2-dags fra 2000kr til 3000kr både på 
løshund- og bandhundprøver.  

 

Eventuelt 

- Facebook,	klubben	har	nå	en	profil	(Nord-Trøndelag	Elghundklubben)	og	en	side	
(Nord-Trøndelag	Elghundklubb)	=	2	sider	på	facebook.		
Profilen	bør	slettes,	vi	må	få	lagret	de	bildene	som	ligger	der	før	sletting.	

o Styret	v.	Arnt	og	Stian	annonserer/etterspør	om	noen	kan	tenke	seg	å	
være	media-ansvarlig.		
	

- styremøte	onsdag	25.januar	kl.19	


