ÅRSMØTET I SØR-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB
Sør-Trøndelag Elghundklubb hadde årsmøte 11. februar 2017.
Oversikten under viser utviklingen i medlemstall for klubben fra 2010 til 2016. Vi har ikke
oversikt over hvor mange av årets medlemmer som er i aldersgruppen 15-30 år, men en
økning på 70 medlemmer på to år viser at arbeidet med bl.a. å involvere friske krefter og
sørge for rekruttering av nye medlemmer og dommere, er riktig måte å drive klubben på. Det
bidrar til å sikre at klubben er så robust at den kan ivareta klubbens aktivitetsnivå i et
perspektiv på 5 og 10 år.
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

420 medlemmer
432 medlemmer
444 medlemmer
463 medlemmer
473 medlemmer
508 medlemmer
543 medlemmer

-økning på 12 pers
-økning på 12 pers
-økning på 19 pers
-økning på 10 pers
-økning på 35 pers
-økning på 35 pers

Totalt 581 medlemmer

Styrets fremste mål er at det skal være trivsel i klubben, og 2016 har vært et år preget av ro og
godt arbeid med målsetningene. Vi mener at det viktigste virkemiddelet for å skape trivsel i
klubben, er at gjeldende regelverk følges. Da blir alle behandlet likt og forutsigbart. Vi får
godkjent våre aktiviteter og drift uten problemer, og brukere av klubbens tilbud får registrert
resultatene på sine hunder.

Avtroppende styre med vara på under årsmøtet: Fra venstre: Ottar Holden Andersen, Nils
Olav Stokke, Anne Jorunn Byggstøyl, Rune Morten Myrhaug, Leif Landrø, Arve Olav Sæter
og Kamilla Engen.
Året 2016 har vært et år preget av ro og godt arbeid med målsetningene, med å gjøre klubben
robust, samt rekruttering av dommere og nye medlemmer.

Klubben har følgende resultater på dommerutdanning:
Ettersøksdommere: 5 ferdig utdannet og 10 er under utdanning.
Bandhunddommere: 4 ferdig utdannet og 14 er under utdanning.
Løshunddommere: 2 ferdig utdannet. Ytterligere 4 er ferdig utdannet uten ferskspordelen, og
vil bli autorisert på ny året, da det ikke lenger er krav om ferskspordel i løshunddommer
utdanningen. 14 er under utdanning.
Takker av Leif Landrø og Anne Jorunn Byggstøyl som gikk ut av styret.

Det har vært helt avgjørende i denne fasen hvor klubben preges av generasjonsskifte, at disse
personene, som har vært med lenge, har bidratt. Selv om de går ut av styret, ønsker styret å
bruke dem som ressurspersoner for klubben. Vi takker så mye for innsatsen.
Leder Kamilla Engen ble gjenvalgt, mens Nils Olav Stokke og Ottar Holden Andersen ble
valgt til nye styremedlemmer. Vara ble Roger Haugan og Gisle Andre Berdal.
Leif Landrø og Jon Kåre Flatberg ble utnevnt til æresmedlemmer og tildelt Norske
Elghundklubbers Forbunds hederstegn i sølv.

To velfortjente æresmedlemmer etter mange års innsats og ikke minst et stort hjerte for
klubben sin.
Det er mange som har bidratt til det gode årsresultatet, og styret vil benytte anledningen til å
takke alle som har bidratt i 2016, og håper at dere vil fortsette det gode arbeidet i 2017.
Styret har stor tro på at de mange nye og unge kreftene som har bidratt det siste året vil danne
fundamentet for en vital, solid og seriøs klubb i fremtiden.
Alle som ønsker å bidra og bli en del av et vitalt og givende miljø i klubben, inviterer vi til å
ta kontakt. Vi trenger nye ideer for å bidra til formålet med å drive elghundklubb.
Etter årsmøtet var det festmiddag med premieutdeling.

Noen av medlemmene som mottok championatskjold.

