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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Onsdag 03.08.2016  -  telefonstyremøte 
 

TELEFON: FORKORT NAVN: FAX / E-POST ADRESSE INN- 

KALT 

TIL- 

STEDE 

SEN- 

DES 

99 48 84 41 KE Kamilla Engen kameng@online.no x x x 

93450047/72436202 AOS Arve Olav Sæter arve.olav.seter@gauldalen.no x x x 

91179445 AJB Anne Jorunn Byggstøyl anjo@gauldalen.no x x x 

95131265 LL Leif Landrø e-landrl@online.no    

48016977 RM Rune Morten Myrhaug rune.myrhaug@oppdal.com x x x 

99773766 NOS Nils Olav Stokke nils.olav.stokke@neanett.no x x x 

97130928 OHA Ottar Holden Andersen ottar.h.andersen86@gmail.com x x x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

38.16 HEDERSBEVISNING   

01.38.16 Styret ønsker å utnevne Leif Landrø og Jon Kåre Flatberg til æresmedlemmer av Sør-

Trøndelag Elghundklubb, og tildele dem NEKF’s hederstegn i sølv. 

Begge kandidatene har vært aktive medlemmer av klubben i svært mange år, og har ført 

hunder til premiering på utallige jakt- og sporprøver. I hele sin medlemsperiode har 

begge også bidratt betydelig i sentrale posisjoner i driften av klubben, og vært med på å 

bygge opp klubben til det den er i dag, Norges nest største elghunklubb. 

I tillegg har begge spilt en avgjørende rolle for klubben i en overgangsfase, som preges 

av generasjonsskifte. De har bidratt med sin lange erfaring og et stort hjerte for klubben 

sin, samt en positiv innstilling til utvikling og fornyelse av klubben. De har gjennom sitt 

lange arbeid bidratt betydelig til å overføre kompetanse til både jakt- og prøveutøvelse, 

men også overføring av kunnskap og kompetanse om hvordan drifte klubbens mange 

arrangement og administrasjon. 

LL var ikke innkalt eller informert om styremøte p.g.a inhabilitet. NOS som 1. vara 

trådte inn i styret for anledningen. Styret besluttet å søke NEKF om hederstegn i sølv 

for begge kandidatene, og fremmer sak om utnevnelse av æresmedlemskap på eget 

årsmøtet i 2017. Tradisjon i slike saker er at utnevnelsen skal hemmeligholdes, og 

derfor blir ikke styremøtereferatet lagt ut offentlig før årsmøtet 2017. 

ALLE 

utenom 

LL 

 

 Byneset, 03.08.16 

            
   

Kamilla Engen, referent 
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