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Sør-Trøndelag     Møteprotokoll 

Elghundklubb     Styremøte                                                              

 
 
                                                                                          
Møtested:  Microsoft Teams møte 
Dato:   28.02.2020 
Tid:   18:00 – 20:20 
 
 
 
    
 
  
Medlemmer som er innkalte: 

 
Gisle Andre Berdal Leder   GAB 
Roger Haugan Nestleder  RH 
Nils Olav Stokke Styremedlem  NOS 
Ottar H, Andersen Styremedlem  OHA 
Ingar Hansen Styremedlem  IH 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
Stian Aune 2. varamedlem  SA 
 
 
 
Medlemmer som ikke møtte: 
Ingar Hansen Styremedlem  IH 
Ottar H, Andersen Styremedlem  OHA 
 

 
Andre inviterte som møtte: 

 

 
 
Sekretær: 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
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SAKSLISTE: 

Saksnr. 
01.20 
02.20 
03.20 
04.20 
05.20 
06.20 
07.20 
08.20 
09.20 
10.20 
11.20 
12.20 
13.20 
14.20 

Sakstittel 
Godkjenning av innkalling 
Konstituering av nytt styre 
Stemme på ny kasserer og sekretær til styre 
Drøfting, orientering og referatsaker 
Sette hovedmålsetning for 2020 
Komiteer og utvalg 2020 
Utdanning av ny bandhunddommer 
Band, løs og blodspor -kurs 
Dobbelutstilling og Svarthundtreff på Oppdal 2021 
Medlemsmøte og spørreundersøkelse 
Innkommende RS saker 
Halv pris på jaktprøve for førere under 25år 
Representanter til forbundsstyret 
Dato og tid for neste møte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

01.20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  
Enstemmig godkjent 
 

GAB 

02.20 Konstituering av nytt styre 

Gisle Andre Berdal Leder 

Roger Haugan Nestleder 

Nils Olav Stokke Styremedlem 

Ottar H, Andersen Styremedlem 

Ingar Hansen Styremedlem 

Svenn Magnus Runde 1. varamedlem 

Stian Aune 2. varamedlem 

 
 

GAB 

03.20 Stemme på ny kasserer og sekretær til styre 

Vedtak:  
Svenn Magnus Runde er enstemmig valgt som sekretær 
Nils Olav Stokke er enstemmig valgt som kasserer 
 

STYRE 

04.20 Drøfting, orientering og referatsaker GAB 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

 Styrets arbeidsmetoder og opptreden utad 
- Styresaker som diskuteres skal holdes i styre og ikke 
formidles utad uten videre avklaring. 

 Evaluering av årsmøte 2019 
- Det kom inn mange positive tilbakemeldinger etter årsmøte. 
- Etter møte ble det satt av tid til å gi styre tilbakemeldinger, 
og det kom forslag om medlemsmøte. Dette er noe vi bør 
prøve å få til rett etter årsmøte.  
- For å få inn flere saker til årsmøte, bør styre fra neste år 
minne medlemsmassen om tidsfristen og oppfordre de til å 
sende inn saker. 

 Retningslinjer for bruk av Facebook 
- Klubben har tidligere vedtatte retningslinjer for bruk av 
sosiale medier. Disse er nå sendt ut til styremedlemmer og 
bør legges ut på nettside og Facebook slik at de er godt 
synlig. 

 Markedsføring via jegerpodden 
- Styret ønsker å gå videre med forslaget til Ottar Andersen 
ang. jegerpodden. Det er opprettet kontakt, og de er 
interessert i en podkast om klubben. 

05.20 Sette ny hovedmålsetning for 2020 

Hovedmålsetningen i 2019: 
Tilstrekkelig rekruttering og utdanning av nye dommere/funksjonærer 
til alle aktivitetsområder. Samt opprettholde aktivitetsnivået og 
rekrutering av unge og nye medlemmer. 

Vedtak:  
Hovedmålsetning 2020 
Rekruttere og utdanne nye løshunddommere i hele aktivitetsområdet 
med mål om 100 prøvedager årlig. Opprettholde aktivitetsnivået og 
rekrutering av unge og nye medlemmer gjennom arrangement og 
målretta tiltak. 

STYRE 

06.20 Komiteer og utvalg 2020 STYRE 

 Se eget vedlegg. 
Vedtak: 
Legges ut på nettside så snart navn er avklart. 

 

07.20 Utdanning av ny bandhund-dommer 
Ole Magnus Losen er anbefalt som ny bandhund-dommer. Han har 
oppnådd nødvending premiering med egen hund. Han ønsker å gå 
videre som ettersøksdommer etter utdanning. 

SMR 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 

08.20 Band, løs og blodspor -kurs 
Det kom forslag fra årsmøte om flere kurs. Vi har i dag et 
bandhundkurs på Øksendaltreffet, og klubben har tidligere arrangert 
egne band og løshundkurs med teori og praktisk. Foreslår at det 
planlegges et band, blod og løshundskurs våren 2020 om vi får 
frivillige til å kjøre disse. 

Vedtak: 
Ansvarlig fra styret for å følge opp dette: 
Bandhund: Nils Olav Stokke 
Løshund: Stian Aune 
Ettersøk: Ingar Hanssen 

SMR 

09.20 Dobbelutstilling og Svarthundtreff på Oppdal 2021 
Dato er satt til 4-6. juni 2021 og komiteen m/avlsutvalget for NES har 
foreslått navnet «Dobbelutstilling og Svarthundtreff på Oppdal 2021». 
Knut Olav Mellemsæter er tidligere satt som treffleder for S-T EHK. 
Trondheimsutstillingen utgår dette året for å få nok fokus på treffet. 
Det forventes at denne utstillingen kan trekke over 300 hunder om det 
blir gjort et godt forarbeid. Det forventes at mange blir å bo på 
området, og klubben vil kunne få gode inntektene fra arrangementet. 
Klubben må være forberedt på at dette treffet kommer til å kreve mye 
ressurser.  

Vedtak:  
Svenn Magnus Runde er enstemmig valgt som kontaktperson fra 
styret. 

STYRE 

10.20 Medlemsmøte og spørreundersøkelse 
Det kom forespørsel om medlemsmøte og spørreundersøkelse for å få 
tilbakemeldinger fra medlemsmassen. S-T EHK har medlemmer over 
store områder, og det er langt å kjøre til årsmøte for mange, men 
samtidig er det viktig å vite hva de ønsker vi skal ha fokus på.  

Vedtak:  
Om det blir tid, legges det opp til medlemsmøte etter årsmøte 2021. 
Styret vil ellers motta forslag via andre kanaler om medlemmer har 
tilbakemeldinger til styret. 

STYRE 

11.20 Innkommende saker 
 
Fra Svenn Magnus Runde 
 

STYRET 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

 
#Presentasjon av potensielle kandidater til styreverv 
I forbindelse med valg av nye representanter til forbundsstyret, ønskes 
det at disse presenterer seg selv på nett eller i RS mappen før det 
årlige RS møte. Klubbrepresentanter må vite hvem de skal stemme på 
og hva potensielle kandidater ønsker å jobbe for. 
Viktige spørsmål til potensielle kandidater: 
* Hva den enkelte anser som viktige saker for NEKF i kommende 
periode 
* Hva erfaring den enkelte har fra arbeidsliv og eventuelle verv  
* Hva erfaring den enkelte har med elghund. 
 
Vedtak:  
Sak sendes inn til forbundet som forbundsstyresak. 
 

#Endring av regler for Norsk og Nordisk mesterskap 
Det bør være gode demokratiske prosesser når det er behov for 
regelendringer for Norsk og Nordisk mesterskap. Regelendringer får i 
de fleste tilfeller innvirkning på hvordan klubbene skal organisere 
terminlister og klubbmesterskap, og da er må endringene være godt 
forankret i klubbene. 
 
ENDRINGSFORSLAG 
Ved endringsbehov av regelverket for Norsk og Nordisk mesterskap, 
skal bandhund og løshund - komitéene legge frem forslag til RS. 
Ansvaret for revidering av regelverket legges til i instruks for band og 
løshund komitéene. Endringsforslagene skal være på høring i 
klubbene i god tid før RS 

Vedtak:  
Saken ble ikke tatt med på årsmøte og kan da ikke sendes inn som 
egen RS sak. 

 
12.20 

 
Halv pris på første band og løshundprøve for nye hundeførere 
Klubben har i mange år hatt som hovedmålsetning å rekruttere unge 
førere og klubbøkonomien er god. Nye førstegangsførere får 
tilbakebetalt 50% av påmeldingsavgiften etter at prøven er 
gjennomført. Forutsetter medlemskap i S-T EHK. 

Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 

 
SMR 

13.20 
 

Representanter til forbundsstyret 
 

STYRE 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

 
 
 
 
14.20 

Vedtak: 
Klubben vil foreslå Endre Stakkerud som forbundsleder og Arve Olav 
Sæter som styremedlem (styrevedtak fra 15.februar) 
 
Dato og tid for neste styremøte 
 
Vedtak:  
Nytt tidspunkt avklares etter at RS mappen er sendt ut. 

 

 
 
 
 
GAB 

 


