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Årsmøteprotokoll for Sør-Trøndelag elghundklubb 

Årsmøtet ble avholdt kl.15:00 den 15. februar 2020 på Støren bageri og veikro 

Det møtte 35 stemmeberettigede 

Saksliste 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
 - Enstemmig godkjent 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
 - Enstemmig godkjent 
Sak 3: Godkjenne sakliste 
 - Enstemmig godkjent 
Sak 4: Valg av tellekorps 
 - Kamilla Engen og Anne Jorunn Byggstøyl ble valgt til tellekorps 
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 - Hans Kjetil Belsvik og John Kåre Flatberg ble valgt til å signere protokollen 
Sak 6: Velge protokollførere 
 - Svenn Magnus Runde ble enstemmig valgt til protokollfører 
Sak 7: Valg av årsmøtedirigent 
 - Roger Haugan ble enstemmig valgt til årsmøtedirigent 
Sak 8:  Styrets årsberetning med aktivitetsplan for 2020 
 - Ble enstemmig godkjent med en kommentar om en utregningsfeil i avsnittet om  
 Orkdalsprøven  
Sak 9: Styrets regnskap med budsjett 
 - Ble enstemmig godkjent 
Sak 10: Innkomne saker: 
 a) Løshund komiteen vil informere om nye uttaksregler for NM løshund 2020 
  b) Band -og løshundkomiteen vil informere om arbeidet med nye jaktprøveregler for 2021. 
 - Kommentarer: Uttaksreglene må revideres på RS2020. Det blir utfordrende å  
 gjennomføre uttak basert på nye retningslinjer fra forbundsstyret. 
Sak 11: Valg: 
  - Leder    Gisle Bardal   (1år) 
 - Nestleder  Roger Haugan   (2år) 
 - Varamedlemmer 
  - Vara1:  Svenn Magnus Runde   (1år) 
  - Vara2:  Stian Aune    (1år) 
 - Ett medlem i valgkomiteen 
    Arne Olav Sæter  (3år) 
 - 5 Representanter til RS. (500-599 medlemmer gir 5 representanter på RS) 
    Styrets medlemmer ble valgt 
 - Valg av to revisorer 
    Ingar Gravåk   (1år) 
    Gudmund Refseth  (1år) 
 - Ett varamedlem valgkomiteen 
    Sigbjørn Solberg  (1år) 
 
Kommentar fra valgkomiteen: År 2021 bør ett styremedlem velges for ett år og to medlemmer for 
to år. Dette bør gjøres for å fordele valg av styremedlemmer over flere år. 
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Det ble utdelt rødvinsglass til alle komiteen-ledere og prøve-ledere. 
 
Innspill til styret: 
a) Det kom ønsker om endring av prøvereglene. Styret har oppnevnt en løs og bandhund-komite 
som det ble henvist til. 
b) Styret fikk skryt for å opprette komiteer ved behov 
c) Det kom spørsmål om hvordan få flere tilbakemeldinger fra medlemsmassen. Ble foreslått 
medlemsmøte og spørreundersøkelse for å opprettholde rett fokus. 
d) Det ble ytret ønske om flere band -og løshundkurs 
 
Signatur 
Henvises til protokollbok 
 
 
 


