
Styremøte Hadeland Elghundklubb 13.05.14 

Tilstede: Svein Morten Bergsrud, Trond Bang, Bjørn Johannessen, Håkon Tømte,  Elisabeth Kluften 

Inviterte: Stein Briskeby, Arne Sandin og Even Løken var tilstede i forhold til forberedelse RS m.m 

 

Gjennomgang av RS saker 
1 Lov og kontrollkomiteens erklæring 

Ikke nedsatt noen arbeidsgruppe for forslag til nye Championatregler. 

2 Årsberetning 

Samarbeidsavtalen Egmont inntil videre stoppet.  

7 mill til forskning. 

Avlsutvalga har lite fersk informasjon om hvordan det går med rasene i forhold til 

statistikk siste år. For NEG er det lite nytt. 

Her må det være lov å spørre om hva det skal forskes på og hvordan er nåsituasjonen.  

Samarbeid med Sverige og Finland bør også være nødvendig.  

Bør være en standard på hva som bør rapporteres fra avlsutvalget. 

 Styret er misfornøyd med årsrapporten til avlsutvalgene. 

 

Misnøye med at årsboka er kuttet ut. HEHK må ta opp dette at den skal tilbake. 

RS bør avvikles innen 1.april, det nye styret kommer ikke i gang før langt ut på året. 

 

3 Rapport fra ettersøksutvalget 

Her er det gjort for dårlig jobb og elghundmiljøet har vært tilbakelent i forhold til saken. 

Ettersøksarbeidet blir skadelidene og da særlig fallviltgrupper i kommunene.  

 

4 Årsmelding fra løshunkomiteen 

Det er ikke overenstemmelse mellom skogskortet og innlegging på data. Dette bør det 

kunne gjøres noe med. 

 

Utdanning nye dommere – bør tas sammen med de som ikke har fått oppdatering. Trond 

tar ansvar for dette. 

Registreringsløsning for jaktprøver – løshundkomiteen har blitt overkjørt av 

forbundssyret. 

Løshundkomiteen bør få ros på RS.  

Hvis NKK gjør som evalueringsutvalget krever så bør det blir en bra løsning til høsten. 

 HEHK bør gi honnør til løshundkomiteen på RS. 

 

5 Regnskapet 

Konferanser 311000,- er  Egmont. Dette står det ikke nevnt i notene. 

6 Kontingent  



Forholdsvis stor økning med 15,-. I tillegg er det ubegrunnet hvorfor det skal økes.  

HEHK mener kontingenten bør stå uendret.  

 

7 Budsjett 

Kontigentøkning 

Satt av lite penger på data og EDB kostnader 

Beregnet 500 000,- mindre utgifter. Budsjettet bør gjennomgås mer nøye. 

8 Innkomne saker 

11.1.4 – Støtter forbundsstyret 

11.2.14-Støtter forbundsstyret 

11.3.14 – Støtter forbundsstyret –bør fordeles i sak a, b og c og en del av sakene bør 

kunne innføres allerede i 2014.  

11.4.14 – Støtter forbundssyret 

11.5.14 – Kun RS som kan vedta dette og ikke løshundkomiteen.  HEHK må gå å 

talerstolen og kreve at RS vedtar dette.  

11.6.14 – Utvalg som skulle se på Championatkravene – dette er ikke gjort fra 

forbundsstyret. Sakene bør stemmes over hver for seg da det er tre forslag.  HEHK 

støtter forslaget på punkt 1.  På punkt 2 og 3 har vi ingen formening om. 

11.7.14 Støtter forbundsstyret 

11.8.14 Støtter forbundsstyret 

11.9.14 Støtter forbundsstyret 

11.10.14 Vi støtter Nord Trøndelag sitt forslag 

11.10.15 Det må stå konkret at man i helt spesielle tilfeller kan søkes om utvidet 

tillitsverv. …..skal begrenses til maks 4 år men kan ved helt spesielle saker søkes med 

utvidelse 

9 Valg 

Se hva Hadeland har foreslått på valgkomiteens innstilling.  

Nytt medlem valgkomiteen – HEHK stemmer på Einar Vollaug 

 

Sak 2 Orientering og status registrering av løshundprøver 

Stein informerte om møte som har vært på dette. Alle var enige om at dette var et ett for lite 

brukervennlig program. Må ha oversikt over utvikling av programmet og de juridiske avtaler som er 

inngått. Lov og kontroll komiteen bør ta en gjennomgang av Egmontsaken. Det er vedtatt en avtale 

som det er tvil om de har  lov til  å vedta en slik  avtale. Denne bør gjennomgås.  Dette blir jobb for 

den nye lov og kontrollkomiteen.  Må finne ut hva som har skjedd før avtalen er inngått. Det er også 

merkelig at det ikke finnes noen kravspesifikasjon på programmet. 

Neste møte: Følge opp aktivitetsplaner og Hadelandsutstillingen 

Nytt styremøte 4.juni. kl 19.00 på skytterhuset. 


