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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Torsdag 28.01.2016 kl. 19-2200 hos NOS  
 

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-landr@online.no x x x 

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

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

75.15 RASEKONTAKTER RAPPORTERING AV LOVENDE UNGHUNDER ALLE  

01.75.15 Mail av 24.11.15 fra FS vedr. rasekontakters rapportering av lovende unghunder. Det er 

ikke oppnevnt rasekontakter i klubben. Styret foreslår å innlemme innrapportering av 

lovende unghunder i instruksen for prøveledelsen på klubbens jaktprøver. 

  

76.15 ÅRSMØTET 13. FEBRUAR 2016 SANDMOEN KRO ALLE  

01.76.15 Styret vedtar å legge fram budsjett for 2016 for årsmøtet, for å ha bedre økonomisk 

styring av klubben. 
  

02.76.15 Styret vedtar å fremme sak for årsmøtet om at årsmøtet tar stilling til om klubben fortsatt 

skal betale championatskjold for klubbens medlemmer, eller om årsmøtet ønsker at 

klubben ikke lenger skal dekke championatskjold for å få klubbens budsjett for 2016 i 

balanse, og ikke drifte med underskudd. 

Årsmøtevedtak fra 2003, om at klubben dekker ikke internasjonale championatskjold, 

men i praksis har klubben dekket alle championatskjold de siste årene. Championatskjold 

i 2015 kostet klubben ca. kr. 36.000,-. 

  

03.76.15 Styret vedtar å fremme sak for årsmøtet om at årsmøtet tar stilling til om klubben fortsatt 

skal betale startavgiften for deltagere på NM, eller om årsmøtet ønsker at klubben ikke 

skal dekke startavgiften for å få klubbens budsjett i balanse. 

NM Bandhund 2015 kostet klubben ca. kr.36.000,-. Derav nesten kr. 17.000,- i startavgift 

for 5 deltagere, resten er reiseutgifter for dommerne (ca. 19.000,-).   

For å styrke rekruttering av ungdommer, foreslår styret å dekke startavgift og kost for 

deltagere og dommer på UNM, som i 2015 var kr. 8000,-. 

  

04.76.15 Styret vedtar å fremme sak for årsmøtet om at de nye prisene på jakt- og sporprøver, samt 

dommergodtgjørelse evalueres etter at regnskapsårets resultat over inntekter og 

dommerutgifter for 2015 foreligger. Styret foreslår at styret gis fullmakt til å fastsette 

priser og dommerrgodtgjørelse. Styrets innstilling er at dersom årsmøtet har vedtatt at 

budsjettet skal gå i balanse, er det viktig å motivere dommerne til å dømme, da tendensen 

både fra 2014 og 2015 er at dommerne ønsker å få dekket sine utgifter. 

  

05.76.15 Styret vedtar å fremme forslag om økning i medlemskontingenten tilsvarende Norske 

Elghundklubbers Forbunds økning på kr. 20,- totalt til kr. 195,- gjeldende fra og med 

2017.  
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Årsmøtevedtak fra 2014 om å øke kontingenten med kr. 15,-, ble ikke effektuert til å 

gjelde fra og med 2015. Kontingenter har derfor vært på kr. 160,-. Da dette ble oppdaget 

av det nåværende styre, ble kontingenten på kr. 175,- lagt inn i NKK, og er gjeldende fra 

og med 2016. Resultatregnskapet viser for 2015 at medlemsinntektene er på ca. kr. 

80.000,- mens utgifter til medlemsbladet Elghunden er på ca. kr. 67.000. Totalt sitter 

klubben igjen med medlemsinntekter på ca. kr. 13.000,-. Det er å bemerke at siste 

utgivelse av Elghunden i 2014 på ca. kr. 13.000,-, ikke ble belaste på korrekt regnskapsår. 

06.76.15 Styret vedtar å fremme orienteringssak for årsmøtet om Egmont-saken.   

07.76.15 Styret vedtar å fremme orienteringssak for årsmøtet om saksgangen av vedtak om å flytte 

Trondheimsutstillingen 2016 fra Villmarksmessen og håndteringen av saken fra 

messeansvarlig Anne Bjerkenås.  

  

08.76.15 Styret vedtar å fremme orienteringssak for årsmøtet om klubbens regnskapsrutiner.   

09.76.15 Innkommet sak til årsmøtet om å utvide prøvesesongen for løshund til ut januar. Styrets 

innstilling er å støtte forslaget under forutsetning av at det utredes om det kan stilles et 

tilstrekkelig stort areal til terreng for januarprøver i 2017, slik at dette blir et reelt tilbud 

for alle. Styrets innstilling er at styrets gis fullmakt til utredning av terreng for 

januarprøver. 

  

10.76.15 Innkommet sak til årsmøtet fra Even Stene, bl.a. om at årsmøtet skal velge personer til 

prøvekomiteer. Styrets innstilling støtter ikke forslaget, og viser til Normallov for Sør-

Trøndelag Elghundklubb §10 styrets oppgaver er å: - oppnevne nødvendige utvalg og 

arbeidsgrupper. Styret har som målsetning å involvere nye krefter i klubbens aktiviteter 

for å gjøre den robust for fremtiden. Styret stiller seg forøvrig bak årsmøtevedtak fra 

1994, da de samme sakene ble behandlet, og årsmøtet vedtok å overlate dette til styret. 

  

77.15 NESTE MØTE: ALLE  

 Neste møte gjennomføres 13.2.16 før årsmøtet. 

 

 

Trondheim, 02.02.2016 

 

 

                  
Kamilla Engen, referent 

  

 


