
Innkalling til årsmøte for 2021 i Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

Årsmøtet avholdes i Melhus Kulturhus, kinosalen 

lørdag 12. februar 2022, klokka 12:00. 

 

I henhold til gjeldende Normallov av 3.2.2018 for Sør-Trøndelag Elghundklubb: 

 

Sakliste:  

1. Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og æresmedlemmer 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Godkjenning av sakliste 

4. Valg av møteleder 

5. Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen 

6. Behandle styrets årsberetning 

7. Godkjenne regnskap med revisors beretning, samt gjennomgå budsjett for 2022 

8. Innkomne forslag: 

a) Forslag for årsmøtet om at RS, NEKF, får beslutningsmyndighet over 

NM-uttaksregler på lik linje med jaktprøveregler løs- og bandhund. 

Begrunnelse: 

   Det har vært mange endringer i regelverket for NM-uttak, som  

   etter kort tid blir omgjort fordi endringene har fått uforutsette  

   konsekvenser. Med RS som beslutningsmyndighet på NM-  

   uttaksreglene, sikrer man et mye bredere beslutningsgrunnlag. NM er et 

   viktig arrangement og resultatene brukes aktivt i kommersiell reklame 

   for oppdrettere. Det tilligger allerede RS å beslutte jaktprøveregelverket

   og NM både for løs- og bandhund er den viktigste jaktprøven i året. 

   LKK har ansvar for at regelverket følges. 

 

b) Forslag for årsmøtet om å fremme forslag på kandidat til LKK vara, 

NEKF – Jan Arne Berdal, fra S-T EHK. 

 

c) Forslag for årsmøtet om å fremme forslag på kandidat som Ordfører 

RS, NEKF – Frank Christiansen, fra N-T EHK. 

 

d) Forslag for årsmøtet om å fremme endringsforslag for Instruks for 

Valgkomiteen, NEKF: 

   RS velger medlemmer i et bredt sammensatt utvalg, med mandat til å 

   utarbeide forslag til ny Instruks for Valgkomiteen (VK) i NEKF, i tråd 

   med demokratiske prinsipper og NKKs samlede lovverk, som skal 

   legges fram for RS 2023.  

Begrunnelse: 

   Sittende Valgkomite i NEKF har i brev av 27.04.21 til alle   

   områdeklubbene, publisert sine tanker og sin forståelse for prosessen i 

   valgkomiteen.  

   Ut fra denne forståelsen er det åpenbart behov for å oppgradere  

   Instruksen for  Valgkomiteen (VK) i NEKF, for at grunnleggende  

   demokratiske prinsipper skal bli ivaretatt. 

    

    

 



e) Forslag for årsmøtet om å fremme endringsforslag for Instruks for Lov 

og Kontrollkomiteen, NEKF: 

RS velger medlemmer i et bredt sammensatt utvalg, med mandat til å 

utarbeide forslag til ny Instruks for Lov og Kontroll Komiteen (LKK) i 

NEKF, i tråd med demokratiske prinsipper og NKKs samlede lovverk, 

som skal legges fram for RS 2023. 

Begrunnelse: 

Brevet av 27.04.21 fra sittende Valgkomite, inneholder bl.a. brudd på 

taushetsplikten og er uthenging av identifisert enkeltperson i FS, som 

ikke har mulighet til å forsvare seg.  Innholdet i brevet kan lett tolkes i 

den retning at VK ikke respekterer personvalg som RS har fattet, i og 

med at brevet er skrevet 3 dager etter avholdt RS 24.04.2021, og 

distribuert til alle områdeklubber tilsluttet NEKF, 9 dager etter avholdt 

RS. 

Dette aktualiserer en gjennomgang av hvilken instans, som skal 

behandle og effektuere, når tillitsvalgte begår tillitsbrudd, som vi 

hevder er gjort i VKs brev av 27.04.2021. 

 

f)  Forslag for årsmøtet om å fremme lovendringsforslag vedr. regler for 

forslagsstillere og kandidater til valg. 

Forslag, ny ordlyd i uthevet skrift: 

§3-1 Representantskapsmøtet 

Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 1. mars. 

Forslagsstiller kan ikke trekke foreslått kandidat etter 

Innkallingens frist på 4 uker innenfor RS, er utløpt, jf. §3-3 

Innkalling. 

Kandidat, som stiller seg villig til å stille til valg, må ikke trekke sitt 

kandidatur uten at det foreligger tungtveiende velferdsgrunner. 

Begrunnelse: 

Det har blitt praktisert en valgprosess under RS i NEKF de siste par 

årene, hvor kandidater på valglisten, rettidig utsendt gjennom 

Innkallingen til områdeklubbene, blir trukket av forslagsstiller under 

selve RS-dagen. Med den følge at RS ikke kan stemme på de 

kandidatene, som står oppført på valg-listen rettidig utsendt. Dette 

tilsidesetter lovhjemlede frister, som er obligatoriske krav, etter NKKs 

Lovnormal § 2-1, 3. ledd. Valgprosessen tar form av taktikkeri, 

uforutsigbarhet og kritikkverdig personalbehandling. 

Det burde stilles samme krav til kandidat, som sier seg villig til å stille 

til valg, som en autorisert dommer, som aksepterer invitasjon, i de 

etiske retningslinjene. Kandidat må ikke trekke sitt kandidatur uten at 

det foreligger tungtveiende velferdsgrunner. 

 

g) Forbundsstyrets forslag til Revidering av jaktchampionatregler for løs- 

og bandhund:  

 

   GRUPPE 5 – SPISSHUNDER  

   Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk  

   elghund grå, norsk Elghund sort og svensk hvit elghund:  

 

   LØSHUNDCHAMPIONAT (NJ(L)CH):  

   Fire ganger 1. premie på løshundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i 

   Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende 



   til NJ(L)CH må være tatt på samla prøve. Minst en av prøvene må være 

   gjennomført før 23. desember.  

   To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under  

   forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.  

   Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat 

   må det oppnås 1. premie på 1 stk. jaktprøve. To ganger Very Good på 

   utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge,  

   Sverige eller Finland.  

    

   BANDHUNDCHAMPIONAT (NJ(B)CH):  

   Fire ganger 1. premie på bandhundprøve (2 dagers prøve = 2 prøver) i 

   Norge under fire forskjellige dommere. Minst en av premiene tellende 

   til NJ(B)CH må være tatt på samla prøve. Kun en av prøvene tellende 

   for jaktchampionat bandhund, kan gjennomføres på snødekket  

   mark.  

   To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under  

   forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.  

Alternativ for utenlandsk jaktchampion: For å få norsk championat 

må det oppnås 1. premie på 1 stk. jaktprøve. To ganger Very Good på 

utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, 

Sverige eller Finland. 

 

   Styrets innstilling: 

   Styret støtter ikke FS forslag til revidering av jaktchampionatregler for 

   løs- og bandhund 

 

   Begrunnelse: 

   Gjeldende jaktchampionatregler krever 2-dager jaktprøve, men har 

   ingen krav om samlet prøve. 

 

   Styret mener gjeldende regelverk er best for hele populasjonen av  

   elghunder i Norge. Championer brukes i avl, og elghundrasene trenger 

   bredde i den genetiske variasjon.  

   2-dagers prøver skiller ut hunder som jakter i 2-3 dager uten mulighet 

   for innkalling, som er lite anvendbare hunder på jakt i korte perioder i 

   Norge. Hunder som ikke fungere to dager på rad, er heller ikke noe vi 

   ønsker. Det er like sannsynlig at disse hundene nedarver sine  

   egenskaper, som at de ikke gjør det før vi får etterprøvbar   

   dokumentasjon.  

   I deler av Norge med store avstander, vil det bli svært få championer, 

   som nok ikke vil være representativ for verdien av disse hundene som 

   avlshunder. 

   Samlaprøver garanterer heller ikke for like forhold, det kan man se på 

   NM hvor ekvipasjene har svært varierende terreng, vindforhold  

   og elgtetthet. 

   Styret savner også at beslutningen må være tydelig med hensikten for 

   vedtaket, slik FS har uttalt på ledermøte 8. januar. 

 

   FS begrunner fjerning av 2-dagers jaktprøve med at de tror at 2 dagers 

   prøve i noen grad er infisert av miljøfaktorer som ikke hverken  

   har arvbarhet eller er av betydning for avlsarbeidet. Det refereres ikke 

   til noen etterprøvbar dokumentasjon på påstanden. 



   Derimot mener de at innføring av samlaprøver bidrar til at flere  

   miljøfaktorer elimineres ved at det er mer enhetlig vær- og føreforhold 

   enn det er ved separatprøver hvor frihetsgraden til å velge mest mulig 

   optimale forhold for vær og terreng enn det er mulighet for ved en 

   samlaprøve, som er terminsatt til faste dager. 

 

h) Forbundsstyrets forslag om kjent HD status hos foreldredyrene for 

registrering av avkom i NKK . For øvrig følges NKK regler for avl og 

oppdrett. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter FS forslag om kjent HD status hos foreldredyrene for 

registering av avkom i NKK. 

 

Begrunnelse: 

Kjent HD status hos foreldredyrene kan bidra til å finne kombinasjoner, 

hvor samlet HD-indeks ikke blir for lav, på samme måte som krav til 

ikke for høy innavlsgrad, kjent status for f.eks. grønn stær og 

dvergvekst. 

 

i) Forbundsstyrets forslag til opphevelse av prøveordning for hvilende 

utstillingschampionat, og tilleggskravet endres slik: 

 

Tilleggskrav til Gruppe 5 – spisshunder: Hälleforshund, jämthund, 

karelsk bjørnhund, laika-rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit 

elghund endres og erstattes med: 1. premie oppnådd på terminfestet 

jaktprøve for elghund. 

  

 Styrets innstilling: 

 Styret støtter FS forslag til tilleggskrav med 1. premie oppnådd på 

 terminfestet jaktprøve for elghund. 

  

 Vedtaket om hvilende utstillingschampionat for elghundrasene, gjaldt 

 fra september 2015 til september 2021, og ikke lenger. Elghunder som 

 har søkt NKK om utstillingschampionat, etter 1. september med 

 tilleggskrav om 1. premie på jaktprøve er tildelt utstillingschampionat 

 uten tilleggskrav om å være jaktchampion. 

 Det fremstår for oss som unødig opphevelse av tilleggskravet om først å 

 være jaktchampion, da det ikke gjelder etter 1. september.  

 

 

9. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2022. 

Styrets innstilling: 

  Medlemskontingent for medlemmer i Sør-Trøndelag Elghundklubb i 2021: 

  STEHK 195,-   -Foreslås uendret i 2023 for årsmøtet. 

  NEKF  238,-  -Før endringer for 2022  

  NKK, Del 1: 234,-  -Før endringer for 2022 

 

10. Valg: 

• Leder for 1 år. 

• Nestleder for 2 år. 

• Styremedlem for 2 år. 



• 1. varamedlem for 1 år. 

• 2. varamedlem for 1 år. 

• Ett medlem i valgkomiteen for 3 år. 

• Ett varamedlem i valgkomiteen for 1 år. 

• 6 Representanter til RS. (600-699 medlemmer gir 6 representanter på RS). 

• Revisor for 1 år. 

• Vararevisor for 1 år. 

• Fastsettelse av styrehonorar 

 

Pga varierende smitteverntiltak, må styret få oversikt over deltagere, og ber om påmelding til 

årsmøtet på mail til Roger Haugan, roger.haugan@statkraft.com   innen tirs. 8. februar! 

 

Det blir servert kaffe med noe å bite i under årsmøtet. 

Det legges opp til premieutdeling etter årsmøtet. 

Eventuelle endringer blir publisert på klubbens nettsider. 

 

Vi ønsker klubbens medlemmer velkommen til årsmøtet for året 2021. 

 

 

Styret 

 

 

mailto:roger.haugan@statkraft.com

