
Innkalling til årsmøte. 

 

Årsmøtet avholdes på Støren Vegkro 

lørdag 3. februar 2018, klokka 15:00. 

 

I henhold til gjeldende Normallov for Sør-Trøndelag Elghundklubb: 

 

Sakliste:  

1. Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og æresmedlemmer. 

2. Godkjenning av innkalling. 

3. Godkjenning av sakliste. 

4. Valg av tellekorps. 

5. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

6. Valg av protokollfører. 

7. Valg av årsmøtedirigent. 

8. Godkjenning av forretningsorden. 

9. Styrets årsberetning med Aktivitetsplan for 2018. 

10. Styrets regnskap. 

11. Styrets budsjett. 

12. Innkomne forslag: 

 

a. Norske Elghundklubbers Forbund har i mail av 20.11.17 pålagt 

områdeklubbene å behandle på sine årsmøter i 2018, nye Lovnormaler for 

områdeklubber. RS NKK 2017 har vedtatt nye lovnormaler for forbund og 

klubber, som må behandles på årsmøtene for områdeklubber og på RS 2018 

(NEKF lover).      

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget. Lovnormalen som er vedtatt på RS NKK er en stor 

forbedring og dekker virkeområdene til Sør-Trøndelag Elghundklubb juridisk, 

slik at det ikke oppstår tvil om lovverket klubben skal drives etter. Lovmalen 

som er vedtatt hos RS NKK, som S-T EHK er underlagt, er ikke noe 

områdeklubbene kan velge å vedta, men lovformell prosess er at de skal 

vedtas på klubbenes årsmøte. 

 

b. FS forlag til organisering av NEKF, ved at stilling som forbundssekretær og 

redaktør for medlemsbladet Elghunden slåes sammen til en 50% stilling. 

Styrets innstilling: 

Styret støtter FS forslag til organisering. 

 

c. FS forslag til forenkling og effektivisering av informasjonsarbeidet i NEKF. 

Styrets innstilling: 

Styret støtter FS forslaget. 

  

d. FS forslag til nye lov for Norske Elghundklubbers Forbund: 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget. Lovmalen for NEKF er kvalitetssikret av jurist i NKK, 

og fremstår som et bedre fundamentert lovverk. Nytt er fordelingsnøkkel for 

representasjon på RS.  Der har det vært mange representanter og mange mener 

at små klubber har fått stor innflytelse. For S-T EHK sin del vil vi med vår 

medlemsmasse få 5 representanter mot nåværende 8.  Vi blir fortsatt en bra 



delegasjon, og kostnadene som foregår etter fordelingsprinsippet, blir 

betydelig redusert. 

 

e. Orienteringssak om tilpassing av skogskort i NPP, slik at de gjenspeiler de nye 

bandhundreglene. Styret jobber med evaluering av registreringsformlene i 

NPP/skogskort etter at de nye jaktprøveregler for bandhund er tatt i bruk, og 

ønsker å fremme forslag om tilpassing for RS. Roger Haugan har vært styrets 

kontaktperson i komiteen for separate bandhundprøver i 2017, hvor det ble 

bedømt 126 prøver, som er omtrent halvparten av alle bandhundprøver gått i 

Norge i 2017.  Han dømte også under NM-bandhund i N-T EHK, og har 

erfaringer derfra. 

 

f. Orienteringssak: Digital informasjonsdeling for S-T EHK. Svenn Magnus 

Runde. 

 

  

13. Valg: 

 Leder for 1 år. 

 Nestleder for 2 år. 

 Styremedlem for 2 år. 

 1. varamedlem for styret for 1 år. 

 2. varamedlem for styret for 1 år. 

 Ett medlem i valgkomiteen for 3 år. Eldste medlem blir automatisk leder. 

 Vararepresentant for valgkomiteen for 1 år. 

 8 Representanter til RS. (490-559 medlemmer gir 8 representanter på RS). 

 Revisor for 1 år. 

 Vararevisor for 1 år. 

 Fastsettelse av styrehonorar. 

 

 

 

Middag vil bli servert ca. klokken 19:00 

Pris pr. person ca. kr. 280,- 

Drikke må betales selv. 

Bindende påmelding middag innen 25.01.2017  

til Rune Myrhaug, tlf. 48016977, rune.myrhaug@oppdal.com 

Det er muligheter for overnatting på Støren Hotell tlf. 93649364 


