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Sør-Trøndelag     Møteprotokoll 
Elghundklubb     Styremøte                                                              

 
 

                                                                                          
Møtested:  Microsoft Teams møte 
Dato:   20.04.2020 
Tid:   18:00 – 20:00 
 
 
 
    
 
  
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 
Ingar Hansen Styremedlem  IH 
Ottar H, Andersen Styremedlem  OHA 
 
 
Medlemmer som ikke møtte: 
 

 
Andre inviterte som møtte: 

 

 
Sekretær: 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
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SAKSLISTE: 

Saksnr. 
15.20 
16.20 
17.20 
18.20 
19.20 
20.20 
21.20 
22.20 
23.20 

Sakstittel 
Godkjenning av innkalling 
Drøfting, orientering og referatsaker 
Innkommende saker 
Tiltak for å oppnå hovedmålsetning for 2020 
Komiteer og utvalg 2020 
Søke om covid-10 midler for avlyste arrangement 
Klubbklær  
Premie til de som oppnår premiering på band eller løshundprøve 
Dato og tid for neste styremøte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

   

 

Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

15.20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  
Enstemmig godkjent 

GAB 

16.20 Drøfting, orientering og referatsaker 

 RS 2020 er avlyst 
- S-T EHK har sammen med andre klubber ønske om å avholde 

årets RS 2020 tross korona situasjonen. Det ble avholdt et 
ledermøte som resulterte i et felles brev til FS med svarfrist 
24.04.2020 

 

 RS mappen 2020 
- Mappen er sendt ut til styret. Mappen inneholder ikke 

innstillinger fra FS eller innstilling fra valgkomiteen på nye 
styremedlemmer. 
 

 Regjeringen forlenger forbudet mot arrangementer (med noen 
unntak) til 15. Juni. Vi avventer tilbakemelding fra NKK ang. 
separatprøver for 2020 
  

 Jegerpoden 
- Roger sjekker status. Tar opp sak på neste styremøte 

 
 Dobbelutstilling og Svarthundtreff på Oppdal 2021 

- Svenn gir en kort statusorientering 
 

STYRET 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

 Øksendaltreffet 2020 
Det har komme svært mange påmeldinger. Pr. nå er det bare 
mulig å samles 5 personer. Det forventes nye retningslinjer 
etter 15.juni. 

 

17.20 Innkommende saker 

1. Innkommende sak fra Jan Terje Heksem 

Til styret i Sør Trøndelag Elghundklubb. 

 I «Elghunden nr 1/2020 side 9 informeres det om gjennomføring av 
avlsgranskning av hannhunder for NEG. Dette reiser for meg mange 
spørsmål. 
 
<< 
Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK) Krav om gentesting av hunder som 
skal godkjennes for avl. Sak til årsmøtet for RS-2019. Innføre krav om 
gentesting via godkjent instans av alle hunder som skal godkjennes 
for avl av elghundrasene. Dette for å kartlegge alle kjente arvelige 
sykdommer som Glaucom, dvergvekst osv som kan påvises via gener. 
Resultatene SKAL være offentlig og registreres i hittaälghund, NKK 
sin dogweb eller eget registreringssystem.  

Forbundsstyrets innstilling:  
Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i 
elghundrasene. Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere 
stambok-føring av aktuelle gentester for avlshunder i elghundrasene. 
Det etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge 
registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle laboratorier, kostnader, 
m.m. Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den 
enkelte rase. Det vises forøvrig til NKKs etiske grunnregler for avl og 
oppdrett. 
Kommentarer: Ingen   
Forbundsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

>>  

Jeg mener denne saken ikke er ihht vedtatt mandat fra RS 2019.  

  

1. Det vises til at dette er utført i Finland siden 2007. Fakta er at 
Finland gjennomfører noe lignende for unghunder med tank 
på godkjenning for bruk på inntil 5 kull. Her er meningen å 
reteste alle hunder.  

  

2. Her skal det foretas ny eksteriørbedømming av allerede 
vurderte hunder under utstilling. Stiller Forbundsstyret og 
avlsutvalget for Norsk Elghund Grå her tvil om 
eksteriørdommeres kompetanse? 

  

3. Her er det ment å foreta en vurdering av hannhunder. Hva 
med tispene??? 

STYRE 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

  

4. Her vises til at hannhunden må ha minimum Good på 
utstilling. Hva er skjedd. Er eksteriørkravene til avlshunder 
senket? Når er dette vedtatt, og av hvem? 

   

Jeg stiller spørsmål ved dette:  

1. Hva er hensikten med å overprøve og sidestille eksisterende 
vedtatte regelverk samt RS vedtak fra 2019??? 

2. Hvorfor har ikke Forbundsstyret og avlsutvalgene fulgt opp 
RS vedtak??? 

 

Vedtak:  
Gisle tar kontakt Jan Terje for å søke flere detaljer. Om nødvendig 
blir saken gjenopptatt på neste styremøte. 
 

18.20 Tiltak for å oppnå hovedmålsetning for 2020 
S-T EHK har som hovedmålsetning å utdanne flere løshunddommere 
i hele aktivitetsområdet. Det er ikke sikkert vi klarer å holde teorikurs 
på «normal måte» før prøvestart, men kan det være aktuelt å kjøre 
teoriutdannelsen på Teams? Andre tiltak for å nå målsetning? 

Vedtak:  
- Komiteer for band og løshund gjennomgår gamle premielister og 
foreslår kandidater til styret. 
- Stian sjekker muligheten for løshundkurs m/praksis del på Fosen.  

SMR 

19.20 Komiteer og utvalg 2020 
Vi mangler leder for Orkdalsprøve og Løkkenutstillinga 

STYRE 

 Vedtak: 
- Utstillingskomiteen jobber med kandidat for løkkenutstillingen. 
Avventer navn på leder. 
- Leder for Orkdalsprøven er fortsatt uavklart. 

 

20.20 Søke om covid-10 midler for avlyste arrangement 
Det har kommet et skriv fra NKK ang. kompensasjon for arrangement 
som er avlyst. Vi har så langt avlyst Trondheimsutstillingen og 
Sæterdalsprøven. 
Ordningen gjelder for arrangementer som var planlagt fra og med 5. 
mars til og med 30. april, og man kan få kompensasjon for tapt 
billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter. Totalt tap må ha vært 
minst 25 000 kroner til sammen for å ha rett til kompensasjon etter 
forskriftsutkastet. Kun klubber og forbund som var registrert i 
Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke i ordningen. 

NOS 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

Vedtak: 
Nils Olav har sendt inn søknad på kr.28.000,- for 
Trondheimsutstillingen. 

21.20 Klubbklær og premier til funksjonærer 
Flere klubber har kjøpt inn klubbklær og solgt disse til sine 
medlemmer. Er dette noe S-T EHK ønsker å gjøre? 

Vedtak: 
-S-T EHK har et tidligere vedtak på innkjøp av klær. Styret sjekker 
hva klær Hedmark og Østerdalen har kjøpt inn og ber leverandør om 
tilbud. Tar opp saken på neste styremøte. 
- Gisle sjekker opp alternativer til drammeglassene som tidligere er 
kjøpt inn som gave til funksjonærer.  

SMR 

22.20 

 

 

 

 

23.20 

Premie til de som oppnår premiering på band eller -løshund prøve. 
Foreslår at vi innfører en form for premiering til de som oppnår 
1.premie på prøve.   

Vedtak: 
Enighet om diplom, men vi kan ikke belaste prøveleder for 
merarbeidet. Styret sjekker muligheten for å sende inn premielister til 
et selskap som trykker og sender ut for oss. 

Grafisk design av logo til banner, nettside, diplom m.m 
Det er behov for å oppdatere det grafiske designet til klubben som kan 
benyttes på markedsmateriale.  
 
Vedtak: 
Svenn sjekker opp dette for styret og legger frem forslag. 

SMR 

 

 
 

 

 
SMR 

24.20 Dato og tid for neste styremøte 

Vedtak: 
Mål om nytt styremøte i uke 18 
 

STYRE 

 


