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Sør-Trøndelag     Møteprotokoll 

Elghundklubb     Styremøte                                                              

 
 
                                                                                          
Møtested:  Microsoft Teams møte 
Dato:   25.08.2020 
Tid:   20:00 – 23:00 
 
 
 
    
 
  
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 
 
 
Medlemmer som ikke møtte: 
 

 
Andre inviterte  

 
 
Sekretær: 
Svenn Magnus Runde 1. varamedlem  SMR 
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SAKSLISTE: 

Saksnr. 
43.20 
44.20 
45.20 
46.20 
47.20 
48.20 
 
49.20 
 

Sakstittel 
Godkjenning av innkalling 
Innkommende saker 
Drøfting, orientering og referatsaker 
RS 2020 
Evaluering av aversjonsdressur 
Gjennomgang av band og løshund komitéenes uttalelser til 
uttaksreglene NM 
Dato og tid for neste styremøte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

   

 

Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

43.20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  

Enstemmig godkjent 
 

GAB 

44.20 Innkommende saker 

Innspill fra Mona Austvik: 
Til saken om å gjenoppta samarbeid med Aninova, så mener jeg 
NEKF må gå inn for å få dialog med Aninova, få ordentlig 
informasjon ut til medlemmer, både hva de tilbyr, nytteverdi, hvordan 
det kan utvikles til fullverdig avlsprogram (ikke bare jakt- og 
jaktprøvemomenter), kostnader og rammebetingelser, slik at 
medlemmene kan ta en demokratisk avgjørelse, og forankre det hele i 
organisasjonen. Går NEKFs medlemmer i mot, er det i alle fall basert 
på demokrati da.  

Så har vi saken om utestengte medlemmer, og kontroll med NKK. Jeg 
er svært betenkt på hvordan det er formulert, og hvilke 
kleblingsmuligheter det gir.  

Hva som "ødelegger for hundesaken" er åpenbart subjektivt.  

Det er stor forskjell på gjentagende uvørent hundehold, dyreplageri, 
og å ytre seg om avlsspørsmål og kritisk blikk på håndtering av 
spørsmål i en demokratisk organisasjon. Demokratiet er ikke 

STYRET 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

velfungerende i alle raseklubber, og da må man finne seg i at det av 
og til blir bråk i offentligheten eller på bakrommet. 

Jeg har eksempler/kan dokumentere det jeg sier, om det behøves 
underbyggelse. Behøver dere henvendelsen mer formell med 
saksnummer skal jeg finne det. 

Mvh  
Mona Austvik 
 

Vedtak: 
Styret stiller seg positiv til innspill og tar det med videre til RS. 

 

45.20 Drøfting, orientering og referatsaker 

 Innspill på kandidater til Komitéen for NKKs 
hedersbevisninger 
 

Vedtak: 
Styret har ingen spesielle vi ønsker å foreslå. Det har ikke kommet 
forslag fra klubbmedlemmene i år. 
 

STYRE 

46.20 RS 2020  
Gjennomgang av RS mappe 
- Reise / overnatting 
Gisle har bestilt overnatting. Styremedlemmer ordner transport selv. 
- Økonomi 
Nils Olav lager oversikt over spørsmål fra S-T EHK. Vi gjennomgår 
dette fredags kveld. 
- Valg 
Gjennomgang av kandidater  
- RS saker m/innstilling 
Gjennomgang av sakene og innstilling fra FS.  
  

STYRE 

47.20 Evaluering av aversjonsdressur 
Vi har hatt krav om aversjonsdressur i 2 år og vi må evaluere kravet. 
Er det fortsatt behov og/eller kan noen områder som Femundsprøven 
kjøres uten kravet? 

Vedtak: 
Styret trenger litt tid på å vurdere dette og vil gjøre en vurdering på 
neste styremøte. 
 

STYRE 
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Saks.nr.: Sakstittel Sakseier 

48.20 Band og løshund komitéenes uttalelser til uttaksreglene NM 
Gjennomgang av felles-skriv. Kan dette godkjennes 

Vedtak: 
Godkjennes, men ønsker å legge til et punkt om reserver på NM.  
 
Det bør være et mål å få de beste hundene til NM. Ønsker derfor å 
gjeninnført felles reserveliste.  
Punkt 6: 
«Hver klubb kan stille med en hund pr. 400 påbegynte betalende 
medlemmer pr. 31.12. foregående år. Klubbene melder også inn 
reservehunder til arrangør. Det kan stille maks. 4 deltakere pr. klubb. 
Arrangør skal der områdeklubber ikke stiller deltager, ta inn reserver 
iht. liste, rangert etter beste kvalifiserende resultat, men slik at totalt 
antall deltagende hunder ikke overstiger 25.». 
« 

 

STIAN 

 

 

49.20 Dato og tid for neste styremøte 

Vedtak: 
4.09.2020 

STYRE 

 


