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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Elektronisk styremøte 30.06.2015 
 

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 

48.15 PREMIEFAT – OPPFØLGING AV FØRING FRA ÅRSMØTE 2015   

01.48.15 Årsmøtet i 2015 diskuterte etter klubbefall, hvordan klubben skal håndtere ordningen 

med premiefat framover.  Den klare tilbakemeldingen var at klubben ikke lenger skal 

koste premiefatene, men de som ønsker å bestille og betalte premiefatet selv, skulle få 

anledning til det.  Begrunnelsen var at det er selvfølgelig en stor utgift for klubben, samt 

at det er veldig mange som ikke henter dem på premieutdelingen på årsmøtet, og det er 

fryktelig mye arbeid for styret i etterkant, som sitter igjen med over 100 fat. Eierne av 

disse må spores opp med telefonnummer og ringes opp hver og en. Deretter må det 

avtales en løsning for overlevering, da porto er neste kr. 200,- for å sende fatet. 

  

Med denne bakgrunn ble vår levereandør av premiefat gjennom mange år, Kari Haugen 

Bjørnstad, kontaktet i håp om å finne en ordning hvor hun tok betalt for å håndtere 

bestilling/betaling direkte, produksjon etter premielistene som styret oversende henne, 

samt evt. pakking og forsendelse pr. post. 

  

Bjørnstad konkluderte til slutt at dette ikke var noe hun ønsket å påta seg.  Derfor ble 

andre kunstnere, som maler og brenner på porselen kontaktet.  Glad Kunst på Heimdal, 

ved kunstner Ragnhild Sunds, var villig til å ta på seg bestilling/betaling direkte, 

produksjon av premiefat, samt fat til prøvens/utstillingens beste hund etter bestilling fra 

styret, samt evt. utsendelse pr post. Det er også mulig for bestiller å hente premiefatet på 

butikken på Heimdal, eller få det utlevert på premieutdelingen på årsmøtet.. 

 

Styret har besluttet å prøve ordningen, og viser til mailkorrespondanse hvor alle i styret 

slutter seg til vedtaket. AOS henter ubrukte fat, etc hos Bjørnstad, og KE kontakter Glad 

Kunst. 

AOS/ 

KE 
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Trondheim, 30.06.2015 

 

 

                  
Kamilla Engen, referent 

 


