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13.02.2021  

Sakliste for årsmøte 
Sør-Trøndelag Elghundklubb 2021 

Årsmøtet avholdes kl.12:00 den 13. februar 2021 i Oppdal Kulturhus. 

 

Styret viser til innkalling til årsmøte datert 19.desember 2020. 

I henhold til gjeldende Normallov for Sør-Trøndelag Elghundklubb: 

Saksliste 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne sakliste 
Sak 4: Valg av tellekorps 
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 6: Velge protokollførere 
Sak 7: Valg av årsmøtedirigent 
Sak 8:  Styrets årsberetning med aktivitetsplan for 2021. 
Sak 9: Styrets regnskap med budsjett 
Sak 10: Innkomne saker: 
  

a)  

RS saker fremmet av FS  

Styrets innstilling: 

Sak 20210112 Revidering av jaktprøveregler. Etter innspill fra løshund-komiteen, setter styret seg 
imot deler av revideringen av løshund-reglene. Spesielt forandring av vekt-tall i moment 3 og 7. Å vil 
gå imot dette på RS.  

Sak RS-sak 2021 - Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund. Styret vil etter innspill 
fra løshund og bandhund-komiteen. Beholde 2 dagers prøven i championatreglene. 
   

b)  

Hei. 

I RS-protokoll for 2020 sak 10.8.1 kommer det fram at nye utstillingschampionatregler for hunder 
tilknyttet NEHKF trådde i kraft 1. september 2016 som en prøveordning i 5 år. Prøveperioden varer 
fram til 1. september 2021 

Ønsker derfor å fremme følgende forslag til RS-sak på årsmøtet STEHK 2021. 
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1.september 2021 utløper prøveperioden på 5 år for utstillingschampionatreglene for hunder 
tilknyttet NEHKF. 

Foreslår at tilleggskravet til Norsk utstillingschampionat for elghundrasene om at «jaktchampionat i 
et av de nordiske landene må være fullført og godkjent før NUCH innvilges» fjernes og erstattes med 
«1X1.premie på jaktprøve i ett av de nordiske landene må være fullført og godkjent før NUCH 
innvilges.» 

Endringen foreslås endret fra 1. september 2021 

Begrunnes med at en hund har samme eksteriør selv om den er jaktchampion eller ei men at det 
likevel er viktig å stille et vist krav til jaktegenskaper for elghundrasene. 

Viser også til at ingen av de andre jakthunderasene tilsluttet NKK har tilleggskrav om fullført og 
godkjent jaktchampionat for at NUCH innvilges. 

 

Mvh 

Ingar Hanssen 

 
Sak 11: Valg: 
 * Leder (1 år) 
* Nestleder (ikke på valg) 
* Styremedlem (2 år) 
* Styremedlem (2 år) 
* Styremedlem (1 år) 
* To varamedlemmer (1 år) 
* Medlem i valgkomiteen (3 år) 
* Ett varamedlem i valgkomiteen (1 år) 
* 5 Representanter til RS. (500-599 medlemmer gir 5 representanter på RS). 
* Valg av to revisorer for 1 år.  

 

PGA smitteverntiltak og regler. 
Vi møtte avbestille Sandmoen, å har bestilt Støren kultursal, med fastmonterte seter. 
Middag med premieutdeling utgår. Skjold og premier vil bli utdelt ved avsluttet årsmøte. Eller bli 
sendt til deltagerne.   
 
Det er også mulig vi må ta påmelding til årsmøtet, så vi har kontroll på hvor mange som kommer, iht. 
smittevernstiltak. Dette vil det bli annonsert om på hjemmesiden og Facebook. 

 

 
Med vennlig hilsen 
Styret 
 


