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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Mandag 11.08.2015 kl. 18-22 hos KEN 
 

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 

 

x x x 

99773766 
NOS Nils Olav Stokke 

nils.olav.stokke@neanett.no 

 

x x x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

50.15 FYLKESKOMMUNENS SATSNING PÅ JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV   

01.50.15 Medlem og fylkestingspolitier, Stig Klomsten var innkalt og til stede under behandling av 

de to første sakene. Orienterte om Fylkeskommunens Pilotprosjekt, Jakt, fiske og 

friluftsliv fra 2011, som STEHK er en del av gjennom fylkesbevilgningen på 200 000,-

for ungdoms- og rekrutteringsarbeid. Ny Fylkestingsperiode og inviterer derfor ulike 

aktører da Fyleskommunen ønsker forslag om tiltak som fremmer rekruttering til jakt, 

fiske og friluftsliv. Vedtak av tiltak er neste steg i prosessen, og bevilgninger kommer i 

forlengelsen av tiltakene.  STEHK er en aktuell samarbeidspartner for S-T 

Fylkeskommune. Diskutert i styret, og hvis klubbens hovedmålsetninger om rekruttering 

av ungdommer, nye medlemmer og utdanning av dommere, kan være aktuelle tiltak, er 

det samsvar mellom klubbens målsetninger og tiltak som Fylkeskommunen kan gi 

bevilgninger til. 

ALLE  

51.15 MEDLEMSINFO   

01.51.15 Styret ønsker å ha god kommunikasjon med medlemmene, og har besluttet å utgi 

medlemsinfo gjennom året, som legges ut som eget oppslag på framsiden av 

hjemmesiden. Ved å gjøre informasjonen lett tilgjengelig håper styret at flere leser 

medlemsinfo, enn styremøtereferatene som legges under Info fra styret. Med dette ønsker 

styret å bidra til økt engasjementet hos medlemmene, slik at terskelen blir lav for å ta 

kontakt og komme med innspill og forslag til klubbens aktiviteter og drift. 

ALLE  

52.15 ÅRSMØTE 2016   

01.52.15 Aktuelle dato er 13.2.16, på Sandmoen Kro og Motell. Viktig å fastsette dato og sted så 

tidlig som mulig for at flest mulig medlemmer kan sette av kvelden og bidra til så stor 

oppmøte som mulig. KE undersøker lokaler. 

KE  

53.15 EVT ARRANGERE UNGSDOMS NM BANDHUND 2016   

1.53.15 Både på RS og under NM Bandhund 2015 har FS gått ut og oppfordret områdeklubbene 

om å søke å arrangere UNM Bandhund.  STEHK arrangerer hvert år to samlaprøver for 

bandhund, og har god erfaring med å arrangere store bandhundprøve, samt relevant 

erfaring fra UNM Løshund 2013. Før evt søknad må områdeklubbene kontaktes for å 

NOS/ 

AJB/KE 

ETTER 

SELBU 

PRØVE 
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utrede om de kan stille kandidat på et evt. UNM Bandhund 2016. Sist UNM Bandhund 

ble forsøkt arrangert var det kun en deltager påmeldt. Aktuelt å arrangere UNM 

Bandhund i stedet for Selbuprøven, innen sommerferien er over for ungdommene, 13.-

14.8.16. AJB, NOS og KE er aktuelle for komiteen. 

54.15 ORIENTERING REGNSKAPSRUTINER   

1.54.15 Regnskapsfører Bjørkan Regnskap AS har gjennomgått klubbens regnskapsrutiner slik at 

de er i tråd med Lov om god regnskapsskikk, og har gitt opplæring om hvordan 

økonomien skal dokumenteres og håndteres. De har utarbeidet skjema for Oppgjør av 

kontaktbeholdning etter arrangement, samt Oppgjørsskjema for dommere. 

Kontaktbeholdning skal registreres inn i regnskapet, og det må være bilag på alle 

transaksjoner, ved et evt. bokettersyn. Klubben forvalter offentlige midler i vår økonomi. 

ALLE  

55.15 ORIENTERING ORKDALSPRØVEN   

01.55.15 Evalueringsmøtet etter Orkdalsprøven gjennomgått, og besluttet at forbedringer skal 

gjennomføres på Selbuprøven, bl.a. bestilling og betaling av mat for deltagerne på 

forhånd, for å spare utgifter ifm innkjøp av mat, samt redusere kontantstrømmen på 

klubbens arrangement. Nye i sekretariatet på Selbuprøven som Sveri lærer opp. 

Maksimumstak på antall deltagere på Orkdalsprøven, for at den skal være dimensjonert 

til det antall dommere som klubben realistisk kan stille med midt i sommerferien. Dyrt å 

hente dommere fra andre klubber. 

ALLE  

56.15 REFERAT SVARTHUNDTREFF ØKSENDAL 7. AUGUST   

1.56.15 Sindre Kallmyr, Kjetil Sæther og Nils Haugen arrangerte Svarthundtreff 7.8.15 i 

Øksendal, hvor hele 22 hunder stilte. Foredrag om avl av Haugen og om bandhundjakt av 

Ivar Tørresdal. Stor interesse i et område av STEHK som det er lite aktivitet. De ønsker å 

arrangere utstilling i Øksendal. Styret slutter seg til tidligere styrebehandlinger om ikke å 

arrangere en tredje utstilling. Alternativt kan man vurdere å flytte Løkkenutstilligen et år, 

men styret ønsker å legge dette fram for årsmøtet først. 

ALLE  

57.15 PRIS PÅ PREMIEFAT DENNE PRØVESESONGEN   

1.57.15 Prisene på klubbens premiefat er ikke inkludert kostnadene for fatene og logo som 

brennes inn på fatet, fordi klubben har stor beholdning av premiefat som er innkjøpt 

tidligere år. Det mangler imidlertid noen logoer for å ha nok til denne prøvesesongen. 

Besluttet at klubben koster de manglende logo, slik at prisen på premiefat blir uforandret 

i år. Neste år skal kostnadene til fat og logo innlemmes i prisen. 

ALLE  

58.15 PÅMELDING VIA DELAGER.NO, PAY PAL, NKK   

1.58.15 Info fra Østerdal EHK som benytter PayPal kombinert med et designet dataprogram, som 

også omfatter hjemmesiden. Levert av Rena Media, og årlig pris er oppgitt til ca. 16000,-. 

Skal klubben benytte seg av dette må også klubbens hjemmeside endres, og det blir en 

del dyrere enn nåværende løsning.  Styret avventer evt betalingsdel via NKK, når NPP 

iverksettes. Da skal det bli mulig å melde seg på jaktprøver via terminlisten på NKK, slik 

det er for utstillinger. 

ALLE  

59.15 NESTE MØTE:   

 Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling. 

 

 

Trondheim, 14.08.2015 

 

 

                  
Kamilla Engen, referent 

  

 


