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Sør-Trøndelag     Møteprotokoll 

Elghundklubb     Styremøte                                                              

 
 
                                                                                          
Møtested:  Microsoft Teams møte 
Dato:   16.03.2022 
Tid:   21.00-22.30 
 
 
 
    
 
  
Medlemmer som er innkalte: 

 
Jan Petter Løseth  Leder   JPL  
Per Tovmo  Nestleder  PT   
Anders Budal  Styremedlem  AB   
Stian Aune  Styremedlem  SA   
Eva Berdal Nygård  Styremedlem  EBN  
Odd Ivar Rønningsgrind 1. varamedlem  OIR   
-  2. varamedlem   
 
 
 
Medlemmer som ikke møtte: 
   
   
 

 
Andre inviterte som møtte: 

 

 
 
Sekretær: 
Eva Berdal Nygård  Styremedlem  EBN   
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SAKSLISTE: 

Saks nr. 
11.22 

12.22               

13:22 

14.22 

15.22 

16.22 

17.22 

18.22 

19.22 

20.22 

21.22 

Sakstittel 
Godkjenning av innkalling 

Møte med LKK 

Sak vedr. aktivitetsområdet                                                                

Trondheimsutstillingen 2022 

Ekstraordinært årsmøte 

Komiteer jakt / sporprøver 

Sak unntatt offentligheten 

Medlemsmøter 
 
Bandhundkurs 

RS 2022 

Eventuelt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saks.nr
.: 

Sakstittel Sakseier 

11.22 Godkjenning av innkalling 

Vedtak:  
Enstemmig vedtatt 
 

STYRET 

12.22 Møtet med LKK 

Saker innsendt LKK fra tidligere styre. 

Styret har hatt et kartleggingsmøte med LKK den 22.02.22 

kartleggingsmøte i forbindelse med innsendte saker. 

Sak om anmodning om vurdering av brev sendt ut av Valgkomiteen i 
Norske Elghundklubbers forbund etter valget på representantskapsmøte i 
2021: 

Lov- og kontrollkomiteens beslutning i saken: 

STYRET 
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Saks.nr
.: 

Sakstittel Sakseier 

Det tilligger ikke Lov- og kontrollkomiteens mandat å ettergå 
Valgkomiteen «i sømmene». Ønskes det en vurdering av saken må i så fall 
dette framkomme på representantskapsmøte nå i 2022.  

RS-ordfører gjøres med dette kjent med saken, og kan derfor være 
forberedt dersom den kommer opp på årets representantskapsmøte.   

Lov- og kontrollkomiteens forståelse av sitt mandat i saken er sjekket ut 
med advokat i NKK. 

 

Sak med anmodning om vurdering av NM-uttak bandhund i 2021 for 
hunden Kvileskogens DL Lilja, reg.nr. NO40379/17. 

Lov- og kontrollkomiteens (LKK) beslutning i saken:  

LKKs konklusjon er at FS ikke har begått regelbrudd ved å utta Lilja som 
NM-deltaker på bandhundmesterskapet i 2021. Dette begrunnes kort med 
at jaktprøvene som ble lagt til grunn for Liljas NM-deltakelse er iht. 
gjeldene regelverk ved tidspunktet for NM-uttaket. 

LKK`s oppsummering av saken: 

LKK kan ikke se at dette er en RS-sak, men setter RS-ordfører på kopi slik 
at han er kjent med saken dersom det skulle komme spørsmål om dette 
under representantskapsmøte nå i 2022. Videre er LKK kjent med at det nå 
jobbes godt med å gi områdeklubbene økt prøvelederkompetanse før 
kommende prøvesesong, men ønsker allikevel å gi FS en oppfordring til at 
dette får stort fokus i organisasjonsarbeidet framover i tid også. 

Vedtak: 

Styret i Sør-Trøndelag EHK anser de to sakene som avsluttet. 

Enstemmig vedtatt 

 
 

13.22 Sak vedr. aktivitetsområdet 

I lovnormalen til Sør-Trøndelag fra 2018, viser det seg at Møre og 
Romsdal er godkjent som klubbens aktivitetsområde. Jotunfjell Fjordane 
Elghundklubb har også deler av Møre og Romsdal godkjent som klubbens 
aktivitetsområde. (området sør for Romsdalsfjorden) 

STYRET 
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Saks.nr
.: 

Sakstittel Sakseier 

Det blir et avklaringsmøte om tema på RS 2022. Møtet blir mellom FS, 
STEHK og Jotunfjell Fjordane EHK.  
 

   

14.22 Trondheimsutstillingen 2022 

Utstillingen avholdes 02.04.22. Påmeldingen er åpen i dogweb.  

Komite Trondheimsutstillingen: 

Odd Ivar Rønningsgrind (styrets representant) 

Eli Haugum (utstillingsleder) 

Rune Morten Myrhaug 

Jan Terje Heksem 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 

STYRET 

15.22 Ekstaordinært årsmøte. 

Dato for ekstraordinært årsmøte: 05.04.22 kl. 18.00 

Sted: Lundamo ungdomsskole. 

Valgkomiteen får i oppgave å finne kandidat til 2.varamedlem. 

 

STYRET 

16.22 Komiteer jakt / sporprøver 

Arbeidet med å få alle komiteer på plass, er ikke ferdigstilt enda, men det 
jobbes med å sette ned komiteer for løshundprøver, bandhundprøver, 
sporprøver. 

 

STYRET 

17.22 Sak unntatt offentligheten 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

STYRET 
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Saks.nr
.: 

Sakstittel Sakseier 

18.22 Medlemsmøter 

Det skal arrangeres ett eller flere medlemsmøter ila året. Det er positivt 
dersom man klarer å få til et møte på Fosen da dette er en del av Sør - 
Trøndelag EHK`s område der det har vært lite aktivitet.  

Det ble foreslått å kalle disse møtene for «Elghundkveld» istedenfor 
«Medlemsmøte», slik at det åpnes opp for å samle mer folk enn kun  
medlemmer. På denne måten kan man få flere til å melde seg inn i klubben. 

Tema for dette møtet/disse møtene kan være:  

 Fokus på sporprøver 
 Foring av jakthunder i jaktsesong 
 Filmkveld 

 

STYRET 

19.22 Bandhundkurs 

Klubben ønsker å arrangere et 2 -  dagers bandhundkurs der man får en fin 
blanding av teori, praksis og sosial sammenkomst.  

Sted, dato og nærmere innhold kommer vi tilbake til. 

STYRET 

20.22 RS 2022 

RS 2022 arrangeres 22. – 24.04.22. 

Styret stiller med inntil 6 representanter. 

 

STYRET 

21.22 

 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

STYRET 

 


