MØTEREFERAT

sendes ut pr e-post

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb
TID/STED:

Lørdag 18.06.2016 kl 1030-12 på Stav Hotel
TELEFON:

FORKORT NAVN:

FAX / E-POST ADRESSE

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

LL

Leif Landrø

e-landrl@online.no

x

x

x

48016977

RM

Rune Morten Myrhaug rune.myrhaug@oppdal.com

x

x

x

99773766

NOS

Nils Olav Stokke

x

97130928

OHA

Ottar Holden Andersen ottar.h.andersen86@gmail.com

95131265

SAK NR.

nils.olav.stokke@neanett.no

TEKST

INNTIL- SENKALT STEDE DES

x
ANSVAR

30.16
ANONYMT LESERINNLEGG I ELGHUNDEN NR. 2, 2016
01.30.16 I Elghunden nr. 2 av 2016, utgitt av NEKF er det publisert et anonymt leserinnlegg som
henspeiler til noen av sakene som ble behandlet på siste årsmøtet i Sør-Trøndelag
Elghundklubb.
Noe av kritikken som rettes i leserinnlegget hører hjemme på talerstolen på årsmøtet,
men da disse sakene ble behandlet var det ingen innsigelser fra årsmøtet, og sakene ble
vedtatt enstemmig. Det er også å bemerke at årsmøtet hadde et svært stort frammøte,
slik at det var mange medlemmer som står bak vedtakene/valgene, men som sagt ble de
fleste sakene vedtatt enstemmig uten innsigelser.
Leserinnlegget angriper også de unge i klubben vår. I 2015 var det mange nye, unge
medlemmer som engasjerte seg i driften av klubben. De er framtiden i klubben vår, og
at de har andre meninger enn den eldre garde, er kanskje, både riktig og sunt.
Leserinnlegget er signert; «Mange medlemmer i Sør-Trøndelag Elghundklubb», men
styret er gjort kjent med hvem som har sendt inn leserinnlegget og innlegget er ikke
signert av flere enn dette enkeltmedlemmet. Styret anmoder om respekt for
flertallsavgjørelser, og selv om årsmøtet ikke hadde et ubetydelig mindretall, er
demokratiet så brutalt at flertallet bestemmer. Vi minner om at det er frivillig å stå som
medlem i STEHK, som gir en del medlemsfordeler, men sammen med medlemskapet
følger også plikten til å respektere flertallet.
Styret mener at slike anonyme leserinnlegg kun bidrar til å skape uro og motsetninger i
en klubb, og velger derfor ikke å besvare leserinnlegget i neste utgave av Elghunden.
31.16
STATUS UM BANDHUND 2016
01.31.16 13 påmeldte ekvipasjer så langt er oppslutning over all forventning. NOS som var
tiltenkt prøvelederrollen, er medeier i hund som skal delta RM utnevnt som ny
prøveleder. Selbutunet er prøvelederkoo. Sponsorene er på plass, og vi opplever god
kontroll på planleggingen
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32.16
01.32.16
33.16
01.33.16

NYE DOMMERKANDIDATER:
Ettersøksdommer: Oddvar Størdal
BREV VEDR. HD-PROBLEMATIKK PÅ NEG FRA NOEN OPPDRETTERE
Noen NEG-oppdrettere har sendt styret et brev, som setter noen spørsmål ved HDdiagnoser på NEG, som de ønsker sendes tjenestevei til NEKF. Noen av oppdretterne er
medlemmer av S-TEHK.
Styret videresender brevet til NEKF, men har ikke verifisert tallmaterialet/statistikkene
i brevet.
34.16
NORDISK MESTERSKAP FOR LØSHUND 2016 I SVERIGE 25.-27. SEPT k
01.34.16 Legge ut invitasjon på hjemmeside/facebookside med påmeldingsfrist 20. august.
35.16
UNGDOMSKONTAKT I SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB
01.35.16 Ottar Holden Andersen utnevnt som ungdomskontakt i Sør-Trøndelag Elghundklubb.
36.16
EVENTUELT
01.36.16
37.16
NESTE MØTE
Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling.
Byneset, 20.06.16

Kamilla Engen, referent
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