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 MØTEREFERAT                             sendes ut pr e-post  

  
 

Styremøte Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

 
TID/STED: 

Elektronisk styremøte 00.11.2017 
 

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 

48016977 RM Rune Morten Myrhaug rune.myrhaug@oppdal.com x x x 

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

97130928 OHA Ottar Holden Andersen ottar.h.andersen86@gmail.com x x x 

97175982 RH Roger Haugan roger.haugan@storvik.no x x x 

90201631 GAB Gisle Andre Berdal gab1975@live.no x x x 

    

SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

46.17 RASEKONTAKT FOR JÄMTHUND ALLE  

01.46.17 Avlsutvalget for Jämthund har anmodet om en rasekontakt for jämthund fra S-T EHK. 

Styret vedtar for jämthund: Arne Langen fra Røros.  
  

47.17 STRATGI FOR PRØVE-ARRANGEMENT I S-T EHK ALLE  

01.47.17 S-T EHK ønsker å utvide aktiviteten til flere områder av klubbens aktivitetsområde, 

primært ved å arrangere separate prøver og samle flere dommere på ei helg. Klubben 

skal ha to samlaprøver i løpet av året, samt en samlet sporprøve for å ivareta muligheten 

av å utdanne ettersøksdommere. 

  

48.17 DIGITAL INFORMASJONSDELING I S-T EHK ALLE  

01.48.17 Status: Alt det tekniske er på plass, og testing pågår.    

49.17 FORSLAG OM Å SØKE CACIT PÅ ORKDALSPRØVEN ALLE  

01.49.17 Styret har mottatt forslag om å søke om CACIT på Orkdalsprøven. Koster kr. 1000,- å 

søke, og ytterligere kr. 400,- dersom vi blir tildelt. CACIT er et internasjonalt «cert» for 

bandhundprøver, men finnes ikke i de andre nordiske landene, slik at det er ikke mulig 

å få tittelen INT J(B)CH 

  

50.17 FORSLAG OM UTSTILLING PÅ SUNNMØRE 2019 ALLE  

01.50.17 Styret har mottatt forslag om å arrangere utstilling på Sunnmøre i 2019, med 

begrunnelse i at det finnes mye hund i området og det arrangeres få utstillinger der.  

S-T EHK arrangerer to utstillinger pr år, og styret ønsker ikke pr nå å søke om en tredje 

utstilling.  Utstillingene krever mye dugnadsarbeid, og det finnes ikke utømmelig med 

frivillige som ønsker å påta seg mer jobb for klubben.  Alternativet ville være å flytte 

Løkkenutstillingen til Sunnmøre, men denne tradisjonsrike utstillingen er jevnt besøkt 

av våre medlemmer. 

  

51.17 DOMMERKANDIDATER ALLE  

01.51.17 Løshunddommer: Arne Langen og Ingar Hansen foreslått og fyller vilkårene. 

Enstemmig vedtatt. 
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SAK NR. TEKST ANSVAR FRIST 

52.17 ÅRSMØTE 2018 ALLE  

01.52.17 Årsmøtet må avvikles innen 20. februar jfr. Lovnormal for S-T EHK. Styret ønsket å 

legge årsmøtet til Orkanger, men Bårdshaug Herregård tar kr. 2500,- for leie av 

konferanselokaler, og i tillegg kommer utgifter til servering av kaffe og noe å bite i 

under selve årsmøtet. Klubben driver mye dugnadsarbeid for å kunne sitte igjen med et 

rent overskudd på kr. 2500,-. Styret velger derfor å legge årsmøtet til et sted hvor vi får 

konferanselokalet gratis når det bestilles middag etter årsmøtet. Årsmøtet 2017 blir 

derfor på Støren Vegkro.                        

  

53.17 NESTE MØTE   

 Neste møte gjennomføres etter nærmere innkalling. ALLE  

  

Byneset, 29.11.17 

            
   

Kamilla Engen, referent 

 

 

 

 


