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Årsmøteprotokoll 11.02.2023 

 
1. Godkjenning av stemmeberettigede hovedmedlemmer og 

æresmedlemmer. 

 

Det var 32 stemmeberettigede i salen. 

 

2. Godkjenning av innkalling 

 

Innkalllinga ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av sakliste 

 

Saklista ble enstemmig godkjent. 

 

4. Valg av møteleder 

 

Per Tovmo ble valgt som møteleder. 

 

5. Valg av referent, tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen 

 

Eva Berdal Nygård ble valgt som referent. 

Jan Magne Bøgseth og Hans Olav Kulseth ble valgt som tellekorps. 

Jan Terje Heksem og Terje Tovmo ble valgt til å underskrive protokollen. 

Enstemmig valgt 
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6. Behandle styrets årsberetning 

 

Styrets årsberetning ble presentert av møteleder. 

Styrets årsberetning ble godkjent ved akklamasjo.n 

 

7. Godkjenne regnskap med revisors beretning, samt gjennomgå budsjett 

for 2022 

 

Regnskapet ble presentert av Bjørkan Regnskap v/ Gerd Jorun Lenes. 

 

Årsregnskap ble enstemmig godkjent. 

 

Aktivitetsplan presenteres ifm budsjett. 

- Jan Terje Heksem informerte årsmøtet om utstillingskomiteens 

arbeid mot Trondheimsutstillingen i form av ringtreninger og 

kommisjonsmåling. 

 

Budsjett for 2023 presenteres. 

Aktivitetsplan ble enstemmig godkjent. 

 

8. Innkomne forslag 

 

a) Forslag for årsmøtet om å fremme forslag på kandidat til 

valgkomiteen i NEKF: Svenn Magnus Runde fra STEHK 

 

Enstemmig valgt 

 

b) RS SAK 2023 Helsefremmende tiltak for avl - Norsk Elghund Sort 

 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Helsefremmende tiltak for avl 

– Norsk elghund sort.  

 

Representantskapsmøtet ønsker å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av 

avkom av NES, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi. Forbundsstyret 

ettersender i samråd med AU NES inn søknad med aktuelle vedlegg til sunnhetsutvalget 

for behandling, samt signert RS protokoll for inneværende år. 
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FS.sak.51.22 Tiltak for helsefremmende avl for NES – helsekrav til foreldredyr for 

registrering av avkom av rasen  

 

Saksutredning:  

 

Avlsutvalget for Norsk elghund sort viser til Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK). 

Forbundsstyrets innstilling vedtatt.  

 

Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. 

Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambokføring av aktuelle gentester 

for avlshunder i elghundrasene.  

 

Saksbehandling i NKK v/Sunnhetsutvalget har blitt utsatt i påvente av verifisering av 

gentest for ataksi. Gentest for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi er nå verifisert og 

det er innført ordning for stambokføring av disse testene hos NKK. For å 

realitetsbehandle et ønske om å innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av 

avkom av rasen norsk elghund sort, må det sende en ny søknad til 

sunnhetsutvalget@nkk.no Sammen med den nye søknaden må det sendes med et 

årsmøtevedtak fra inneværende år, samt begrunnelse for hvorfor helsekravet ønskes 

innført. Per 04.01.23 er det testet 176 individ NES for genstatus glaukom hvorav 68% er 

stambokført genetisk fri og 32% er stambokført bærere. Det er testet 180 individ for 

genstatus ataxi hvorav 76% er stambokført genetisk fri og 24% er stambokført bærere. 

For å unngå å avle syke dyr, er det nødvendig å innføre helsekrav om kjent status for 

registrering av avkom NES, hvorav ett av foreldredyrene er stambokført genetisk fri. Det 

vil ikke bli mulig å registrere avkom etter kombinasjoner hvor begge foreldredyr er 

bærere av sykdomsgen.  

 

Styrets innstilling: Styret støtter Forbundstyret sitt forslag til vedtak 

for Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort 

 

Vedtak: 

Årsmøtet Støtter Forbundstyret sitt forslag til vedtak for 

Helsefremmende avl- Norsk Elghund Sort 

 

Enstemmig godkjent 

 

c) RS SAK 2023 Nasjonal Unghundprøve 

 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Nasjonal Unghundprøve:  

 

Forbundsstyret er veldig positiv til unghundprøver. FS ser ikke at det er behov for å 

arrangere en nasjonal unghundprøve, men oppfordrer klubbene til å arrangere denne 

type prøve som en samlet prøve.  
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Saksutredning: 

 

Oppfølging RS Sak 10.4.20  

Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyret er veldig positive til å få unghunder ut på 

prøve, både bandhund og løshund, og oppfordrer områdeklubbene til å gjennomføre 

unghundprøver. Men, flere av områdeklubbene har ikke mulighet til å gjennomføre 

samlet løshundprøve innen utgangen av september på grunn av beitedyr. Med bakgrunn 

i dette avvises saken, men Forbundsstyret er veldig positive til at klubbene, enten alene 

eller med naboklubber, går sammen for å få gjennomført unghundprøver. 

Forbundsstyret er som sagt veldige positive til unghundprøver, men ønsker å se 

erfaringer en høst eller to til og at enda flere områdeklubber gjennomfører 

unghundprøver, før vi eventuelt vurderer nasjonalt mesterskap. Forbundsstyret fremmer 

saken for RS senest 2023. Forbundsstyrets innstilling enstemmig vedtatt  

 

Forbundsstyret har hatt møte med områdeklubber som har gjennomført 

unghundprøver. De opplever unghundprøver som positive arrangement, der det stiller 

folk med sin første hund på sin første prøve. Dette er veldig positivt for elghundmiljøet. 

Det er flere klubber som kjører egne unghundprøver som samla prøver der det skapes et 

miljø for hundeeiere og dommere. Det virker som at folk tørr å stille på unghundprøver 

selv om de ikke har hatt så mange slipp i skogen før prøven skal gjennomføres. Dette er 

bra for miljøet. Forbundsstyret ser ikke behov for å arrangere nasjonal unghundprøver 

da det nå er flere områdeklubber som kjører egne prøver for unghunder. Det oppfordres 

til at flere klubber kjører unghundprøver enten som eget arrangement eller i samarbeid 

med andre klubber.  

 

Styrets innstilling: Styret støtter Forbundstyret sitt forslag til vedtak 

for Nasjonal unghundprøve. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet støtter Forbundsstyret sitt forslag til vedtak for Nasjonal 

Unghundprøve. 

 

Enstemmig godkjent 

 

d) RS SAK 2023 Oppheve vedtak fra 20 om at utvalgsmedlemmer kun 

bør sitte i 4 år 

 
Forbundsstyret legger frem følgende forslag til vedtak for Oppheve vedtak fra 2014 om 

at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år:  

 

Forbundsstyret (FS) har det fulle og hele ansvar for at FS oppnevnte utvalg fungerer og 

har også ansvaret for deres arbeid ovenfor Representantskapsmøtet. Forbundsstyret bør 

stå fritt i å vurder hvor lenge det er hensiktsmessig at utvalgsmedlemmene fungere og en 

begrensing i funksjonstid bør derfor oppheves.  
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Saksutredning:  

 

Representantskapet fattet i sak 11.11.14 følgende vedtak:  

 

Funksjonstiden i råd/utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes begrenset til 

maksimalt 4 år. Utskiftingen skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og 

vedtaket iverksettes ved at det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete 

først. 

 

Forbundsstyret erfarer at det er utfordrende å få et kontinuerlig arbeid i forbundsstyrets 

oppnevnte utvalg og at det derfor kan være krevende når det er en føring på at 

utvalgsmedlemmene bør skiftes ut etter fire års funksjonstid. Det er en hederlig hensikt 

med å ha en rullerende praksis for utvalgsmedlemmer, men i de siste periodene har vi 

opplevd at det kan være vanskelig å besette utvalg med kvalifiserte kandidater.  

 

Med kvalifiserte kandidater menes her kandidater som både innehar den nødvendige 

faglige innsikt og mulighet til å nedlegge den arbeidsmengden som mange av våre utvalg 

krever.  

 

En begrenset funksjonstid kan også i andre tilfeller virke sementerende på utvalget slik 

at det ikke blir foretatt de nødvendige utskiftinger når utvalgsmedlemmer ikke fyller 

rollen som kreves for utvalgsarbeidet. Det kan bli en hvilepute slik at utvalgsmedlemmer 

som ikke fyller rollen likevel får sitte 4 år for da må de skiftes ut.  

 

Forbundsstyret står alltid ansvarlig for sine oppnevnte utvalg og bør derfor ha en frihet 

til å bemanne utvalgene med de medlemmene som det er hensiktsmessig å bruke, 

uavhengig av om medlemmene har fungert i flere år. En funksjonstid vedtatt av 

Representantskapet vil også begrense Forbundsstyrets ansvar for at arbeidet fungerer. 

Forbundsstyret må og skal ha ansvar for utvalgenes arbeid.  

 

For å få utvalg med høy kompetanse ønsker forbundsstyret å bruke ressurser på 

utdanning av utvalgsmedlemmene. Spesielt gjelder dette avlsutvalgene som er avhengig 

av høy kunnskap på genetikk og avl. Det er da naturlig at medlemmene fungere mer enn 

en kort periode slik at NEKF får valuta for de opplæringskostnadene de investerer.  

 

Forbundsstyret har forsøkt å involvere områdeklubben med å komme med forslag til nye 

utvalgsmedlemmer og mener dette er mer hensiktsmessig enn at de allerede sittende 

utvalgsmedlemmene skal skiftet ut etter 4 år.  

 

Styrets innstilling: Styret støtter Forbundstyret sitt forslag til vedtak 

for Oppheve vedtak fra 2014 om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 

4 år 

 

Vedtak: 

Årsmøtet støtter Norske Elghundklubbers Forbund sitt forslag til 

vedtak.  
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Enstemmig godkjent 

 

e) RS SAK 2023 Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

 
Saksutredning:  

 

Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra initiativtakere til opprettelse av ny 

områdeklubb. De ber FS innstille ovenfor RS om opprettelse av Nordvestlandet 

Elghundklubb med Møre og Romsdal som aktivitetsområdet.  

 

Søknad fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb:  

 

Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb: 

 

Vi ber herved forbundsstyret innstille RS om opprettelse av Nordvestlandet 

Elghundklubb med Møre og Romsdal som aktivitetsområdet.  

 

Bakgrunn:  

 

Antallet elghunder på Nordvestlandet er i vekst og potensialet for videre utbredelse av 

elghunden som jakt -og ettersøkshund i regionen er stor. Det er ikke tradisjon for bruk 

av elghunder til jakt i området, men dette er i ferd med å endre seg og det meldes om et 

underskudd på aktive ettersøksekvipasjer i hele regionen. I fylkene Møre og Romsdal og 

gamle Sogn og Fjordane ble det i 2020 skutt 36.000 hjort. Til sammenligning ble det 

skutt 31.700 elg i Norge. Forskere mener hjorten er den store klimavinneren blant 

hjortedyrene i Norge, og området bør derfor kunne defineres som strategisk viktig for 

videre utbredelse av elghunden i Norge.  

 

Områdeklubber:  

 

Fylkene Møre og Romsdal og gamle Sogn og 

Fjordane har ikke en egen lokal Elghundklubb. 

De røde prikkene i kartet viser 

områdeklubbene i Sør-Norge.  

 

Det er i dag et godt samarbeid med de 

nærliggende områdeklubbene Sør-Trøndelag 

EHK og Jotunfjell-Fjordane EHK, men det er 

store avstander fra Møre i vest til Vågå eller 

Støren i nord. Det er til disse områdene 

medlemmene i fylket må reise til når klubbene 

arrangerer fysiske møter og arrangementer.  

 

Området på Nordvestlandet trenger nå 

forutsigbarhet og langsiktighet for å sikre 

lokalt engasjement og aktivitet. Det er derfor 
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behov for en lokal Elghundklubb som i større grad kan følge opp de lokale behovene 

uten å måtte klarere det med et styre som må ta hensyn til interessene for et større 

geografisk område.  

 

Navn på områdeklubb:  

 

De fleste områdeklubber har en referanse til et område eller til et geografisk navn. Dette 

handler om identitet både for medlemmer og for klubb. For området vårt er det i dag 

ingen referanser til noen nærliggende områdeklubb, og det er unaturlig for et medlem 

på Møre å skulle «høre-til» Sør-Trøndelag EHK eller JotunfjellFjordane EHK.  

 

Ønske fra oss som bor i Møre og Romsdal:  

 

Det ble høsten 2022 gjennomført en spørreundersøkelse for elghundeiere med 

postnummer i Møre & Romsdal fylke. Undersøkelsen ble lagt ut på sosiale medier og det 

ble sendt ut SMS til alle med elghund i NKKs -register for godkjente ettersøksekvipasjer. 

99 personer besvarte denne spørreundersøkelsen, og 93% av de spurte ønsker at vi 

starter arbeidet med å opprette en lokal Elghundklubb i fylket som skal sikre lokalt 

engasjement og aktivitet.  

 

Aktivitetsområdet:  

 

Det er viktig at Møre og Romsdal blir et felles aktivitetsområde. Vi som er dommere og 

ressurspersoner i fylket samarbeider om flere arrangement, og området har potensialet 

for å utdanne flere dommere og øke aktiviteten om vi samles i en klubb, og et felles 

aktivitetsområde. Området sør for Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal er benyttet lite 

til elghundprøver de siste 10 årene. Området nord for Romsdalsfjorden er benyttet noe 

mer av SørTrøndelag EHK.  

 

Veien videre:  

 

Vi er mange som nå ønsker å jobbe for videre utbredelse av elghunden på 

Nordvestlandet, men vi trenger forutsigbarhet i en lokal områdeklubb som sikrer lokalt 

engasjement og aktivitet. Vi kan ikke se noen utfordringer ved at flere områdeklubber 

ønsker å drive aktivitet på Møre, og ønsker samarbeid om aktivitet og dommere. Vi 

håper med dette at forbundsstyret tar vårt ønske videre til RS 2023. Dette dokumentet 

kan benyttes i RS mappen som underlag for saken.  

 

På vegne av:  

Bandhunddommer: Asgeir Rausand  

Bandhunddommer: Kjetil Sæther  

Bandhunddommer: Nils Haugen  

Bandhunddommer: Kjell Inge Søvik  

Ettersøksdommer: Gaute Aamlid  

Ettersøksdommer: Odd Hellevik  

Bandhunddommer / Ettersøksdommer: Svenn Magnus Runde –Kontaktperson 
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Styret i STEHK var invitert på et møte med initiativtakerne, 

Forbundsstyret og Jotunfjell Fjordane Elghundklubb den 02.02.23 

 

Innspill fra årsmøtet: 

 

«At elghund – Norge skal splittes i flere deler, er i strid med visjoner 

for å kunne ha klubber med større gjennomslagskraft» 

 

«STEHK taper ikke aktivitetsområde ved en opprettelse av ny klubb. 

Men vi kan tape medlemmer ved å ikke samarbeide» 

 

«Enig i at initiativtakerne kan få etablere en ny klubb, men stiller 

spørsmål angående dommere og hvilken klubb disse vil dømme for» 

 

«Reisetid må tas i betraktning for å støtte forslaget om å opprette ny 

klubb» 

 

«Det vil tjene elghundmiljøet med større aktivitet i å støtte forslaget. 

Flere hunder vil komme ut i aktiviteter og på prøver» 

 

«Et økende antall elghunder i området Nordvestlandet, vil øke 

behovet for egen klubb» 

 

Styrets innstilling: STEHK støtter forslaget om opprettelse av 

Nordvestlandet Elghundklubb 

Vedtak: 

Årsmøtet støtter opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

Enstemmig godkjent 

9. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for 2022. 

Styrets innstilling: Medlemskontingent for medlemmer i Sør-Trøndelag 

Elghundklubb i 2023: STEHK 195,- -Foreslås uendret i 2024 for årsmøtet. 

Vedtak: Medlemskontingent blir stående uendret 

Enstemmig godkjent 

Budsjett for 2023: 
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Enstemmig godkjent 

Sak 10: Valg 

Valg ble ledet av nestleder i valgkomiteen: Nils Olav Stokke 

Verv: Valgt: 

Leder for 1 år Jan Petter Løseth 
  

Styremedlem for 2 år Eva Berdal Nygård  
 

Styremedlem for 2 år 
 

Stig Alsethaug 

1.varamedlem for 1 år Odd Ivar Rønningsgrind 
 

2.varamedlem for 1 år Monica Settemsdal 
 

Ett medlem i valgkomiteen for 3 år Anders Budal 
 

Ett varamedlem i valgkomiteen for 1 år Odd Joar Solbergløkk 
 

6 representanter til RS Styret og varamedlemmer. Delegater ut 
over dette utnevnes av styret. 

Revisor for 1 år Gudmund Refseth 
 

Revisor for 1 år Ingar Gravrok 
 

 

Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon. 

Øvrige: 

Nestleder Per Tovmo: ikke på valg, gjenstår 1 år. 

Styremedlem Stian Aune: ikke på val, gjenstår 1 år 

 

Bårdshaug, 11.02.23 

 

 

 


