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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Mandag 14.12.2015 kl. 19-22 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 

01.73.15 MAIL AV 7.12.15 FRA VILLMARKSMESSAS ANSVARLIG, ANNE 

BJERKENÅS 

  

01.73.15 7.12.15 sendte Anne Bjerkenås en mail hvor hun var uenig i vurderingene bak 

styremøtevedtak i sak 01.65.15. Hun hevder bl.a.   

«Jeg finner det svært alvorlig at leder Kamilla Engen fremmer  

disse påstandene over for Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb til tross  

for at hun er fullstendig klar over at de ikke stemmer med  

virkeligheten». 

«Påstandene som fremkommer i referatet har ingen rot i virkeligheten». 

«Jeg finner det uakseptabelt at leder Kamilla Engen uten at det er snev av sanhet i det  

hevder at: " det har vært kontakt med messeansvarlig for å få nok område  

til hundene som oppholder seg utenfor ringene, uten å få en  

tilfredsstillende løsning"». 

«Undertegndede finner det svært problematisk at Sør-Trøndelag  

Elghundklubb nå har en leder som ikke forholder seg til sannheten, en  

leder som ved bevisst å fremme løgnaktige påstander sverter  

Villmarksmessa på Melhus og undertegnede som arrangør. Jeg ber hver  

enkelt av dere om å sende denne eposten, i sin helhet, videre til alle  

det måtte angå». 

Styret ser alvorlig på denne type kommunikasjon/distribusjon, og hadde innkalt 

valgkomiteen til behandling av saken, slik at de var gitt mulighet til å delta på 

behandlingen av saken. Bakgrunnen var at de har stått på adresselisten til Anne Bjerkenås 

på flere av mailene hun har sendt om Trondheimsutstillingen 2.4.16. Styret ønsket å 

avklare om valgkomiteens medlemmer hadde kunnskap om hvorfor hun har involvert 

valgkomiteen i styresaker som ligger utenfor valgkomiteens ansvar og mandat. 

Deretter har Anne Bjerkenås videresendt mailen til et stort antall medlemmer i Sør-

Trøndelag Elghundklubb. 

Styret ønsker å bidra til at slik type distribusjon/meningsytring som er rettet mot personer 

i Sør-Trøndelag Elghundklubb, ikke skjer igjen.  Styret vil jobbe for at ingen i klubben 
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skal frykte at de kan bli utsatt for slik type behandling. Styret frykter at det kan medføre 

at det blir vanskelig å skaffe frivillige til å drive klubbens aktiviteter og drift.   

Styret ønsker å være tydelig i vårt standpunkt om at dette er helt uakseptabel adferd, og 

noe som vi tar sterkt avstand fra.   

Valgkomiteens medlemmer, Jan Bjørshol og Jan Magne Bøkseth, hadde avstått fra å 

møte under henvisning til at; begrunnelsen for møtet er langt utenfor valgkomiteens 

mandat. 

Valgkomiteens leder, Øyvind Stene deltok på møtet for å bidra til å belyse saken, og 

hadde før møtet vært i kontakt med de øvrige medlemmene i valgkomiteen. Stene stiller 

seg helt uforstående til at han har havnet på mailenes adresseliste. De øvrige 

medlemmene har overfor Stene også stilt seg uforstående til at de har havnet på denne 

adresselisten.  

Styret slutter seg til valgkomiteens standpunkt om at deres mandat ligger utenfor 

planlegging og gjennomføring av klubbens utstillinger, og styret legger til grunn at 

mailens innhold, form og distribusjon i sin helhet, er Anne Bjerkenås sitt ansvar. Hun er 

ikke medlem av Sør-Trøndelag Elghundklubb.  

Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb er bundet av NKK’s utstillingsregelverk, og styret 

må forholde seg til dette regelverket når klubbens utstillinger skal planlegges og 

gjennomføres. 

Styret et også bundet av å referere realitetsbehandlingen bak styrevedtak. 

NKK v/ aktivitetsavdelingen har godkjent flytting av sted for Trondheimsutstillingen 

2016.  

Styret besitter skriftlig dokumentasjon fra Anne Bjerkenås om at hun har tilbudt 

Retrieverklubben større areal på utstillingsringene, enn det som er tegnet inn på den 

omtalte kartskissen. Noe som medfører reduksjon av området tilgjengelig for hunder og 

publikum som venter utenfor utstillingsringene. 

 

Styret kan ikke se at det finnes tungtveiende grunner for å arrangere 

Trondheimsutstillingen 2016 på samme sted som Villmarksmessa 2016. 

Styret har for øvrig full tillit til utstillingskomiteen. Leder KE fratrådte under 

behandlingen av denne delen av saken, pga inhabilitet.  

74.15 NESTE MØTE:   

 Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling. 

 

 

Trondheim, 16.12.2015 

 

 

                  
Kamilla Engen, referent 

  

 


