
 
 

 

 

 

Møtested:   Microsoft Teams møte 

Dato:    11.03.2021 

Tid:    20:00 – 22:00 

 

 

 

 

 

Medlemmer som møtte:          

 

Gisle Andre Berdal  Leder   GAB 

Roger Haugan   Nestleder  RH 

Ottat Holden Andersen Styremedlem  OHA 

Anders Budal   Styremedlem  AB 

Kamilla Engen   Styremedlem  KE 

Stig Alsethaug  1. varamedlem SA 

 

 

 

Medlemmer som ikke møtte:          

 

Stian Aune   2. varamedlem STA 

 

 

 

Andre inviterte:           

 

 

 

Sekretær:            

 

Kamilla Engen  Styremedlem  KE  

 

 

 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag Elghundklubb  Møteprotokoll 
      Styremøte 



SAKSLISTE:            

 

Saksnr.: Sakstittel: 

15.21 Kandidater til Aninova-komiteen 

16.21 Orienteringssak RS-valg 

17.21  Innkommet sak fra Øksendals-komiteen 

18.21  Nytt møte 

            

             

 

Saks nr.: Sakstittel:        Sakseier: 

 

 

15.21  Kandidater til Aninova-komiteen     GAB 

 

  Vedtak: 

  Ikke innkommet forslag på kandidater fra klubbens medlemmer. 

 

16.21  Orienteringssak RS-valg.      RH 

 

  Vedtak: 

  S-T EHK følger de eksisterende slutninger vedr. RS-strategi. 

 

 

17.21 Innkommet sak fra komiteen på Øksendalstreffet,                           STYRET 

hvor de fremmer forslag om at Øksendalstreffet tas  

inn i Aktivitetskalenderen 2021. 

 

 Vedtak: 

 Styret viser til årsmøtesak 8: Styrets årsberetning med Aktivitetsplan 2021; 

hvor årsmøtet behandlet og vedtok å følge et innspill fra medlem om å evaluere 

Øksendalstreffet før det ble vedtatt. Det er å bemerke at det som kommer frem 

i innspillet var fakta om Øksendalstreffet, som årsmøtet fant å gi grunnlag for å 

evaluere Øksendalstreffet sett i sammenheng med klubbens øvrige aktiviteter 

og dommerkapasitet.  

Styret viser videre til styresak 08.21, hvor Øksendalstreffet ble evaluert, som 

klubben har prioritert satsning både med dommerkapasitet og økonomi over 

flere år, slik at det nå er etablert både terreng og dommerkapasitet som gjør det 

mulig å tilby jakt- og sporprøver i denne delen av klubbens aktivitetsområde. 

Imidlertid er den samlede kapasiteten i klubben slik at vi ønsker å prioritere 

satsning også i andre aktivitetsområder i klubben, for å kunne øke aktiviteten 

også der.  

Til sist viser styret til styresak 09.21, hvor Aktivitetskalenderen 2021 ble 

vedtatt uten Øksendalstreffet, og viser til at klubben har terreng og autoriserte 

dommer i denne delen av klubbens aktivitetsområde, som kan tilby separate 

jakt- og sporprøver. Slik at det både er mulighet til å opprettholde 

aktivitetsnivået, men også å øke det, for medlemmer i dette området dersom 

dommerkapasiteten lokalt kan benyttes. 

Styret vedtok sende et svarbrev til forslagsstillerne med en bredere begrunnelse 

og respons på brevet de sendte datert 04.03.2021. 



18.21  Nytt møte        STYRET 

 

  Vedtak: 

  Nytt møtetidspunkt på Microsoft Teams når RS-mappen er mottatt. 

 

             

   

 

 


