
 

  

  

Referat fra styremøte i Telemark Elghundklubb mandag 24. august 2020 kl 18.30 

Deltagere: Lars Jørgen Lassen, Jørgen T. Bø, Solveig Haugan Jonsen, Jørund Håvard Askje, Tor 
Fjellheim, Kjell Haave, Jørn Inge Hardang. 

Møtet ble avholdt via Teams 

 

Saksliste: 

 

16/20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent 

 

17/20 Godkjenning av referat fra møte 11. Mai 

Vedtak: Referatet er godkjent via epost tidligere  

 

18/20 Referatsaker 

Vedtak: Ingen referatsaker. Tilsendte saker fra FS behandles nedenfor 

 

19/20 RS mappe før RS 2020 og valg av delegater.  

Regnskap: Gjennomgang av regnskap 2019 og revisors beretning. Regnskapet mangler jfr 
revisors beretning 2 bilag for reiser på tilsammen kr 20 000. Det er også kommentar fra 
revisor ang. de store reiseutgiftene, samlet kr 800 000.  

Vedtak: TEHK er kritiske til det framlagte regnskapet. Aktuelt å etterspørre «Kontorleie» og 
«Møteutgifter og overnatting». Det var enighet om at delegatene fra TEHK skal delta i en 
kritisk gjennomgang av det framlagte regnskapet. 

Budsjett: Framlagt budsjett for 2020 ble gjennomgått.  



Vedtak: TEHK stiller spørsmål ved at NEKF har betalt for nytt prøveprogram uten å ha sikret 
seg eierrettigheter til programmet i en vanskelig økonomisk situasjon for NKK 

 

10.1.1/10.1.2 Forslag til vedtak: RS 2020 vedtar å utsette behandlingen av nye 
jaktprøveregler til RS 2021.  

Vedtak: TEHK støtter forslaget fra årsmøtet i TEHK 

 

10.2 Forslag til vedtak: Alle RS saker de siste 5 år med status ligger på hjemmesiden. FS får 
i oppgave av RS å redegjøre for disse 3 saker etter første styremøte, og sende svar til 
Telemark på disse spørsmålene.  

Vedtak: TEHK fremmer annet forslag til RS. Forslaget pålegger FS både å redegjøre for å 
gjennomføre tidligere RS vedtak. 

 

10.3 Forslag til vedtak: FS vil foreslå at det blir lagt opp til ett fast ledermøte dagen eller 
kvelden før RS og at dette blir ett fast punkt i forbindelse med RS. 

Vedtak: TEHK støtter forslaget fra Oslo-Områdets Elghundklubb 

 

10.4 Forslag til vedtak: FS 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 pga beitedyr. Med bakgrunn i dette avvises saken, men FS er veldig positive til 
at klubbene, enten alene eller med naboklubber, går sammen for å få gjennomført 
unghundprøver. FS 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. 

Vedtak: TEHK støtter forslaget fra Oslo-Området. Styret i TEHK vurderer en måte for 
gjennomføring av forslaget i egen klubb innenfor de rammene/prøvene som ellers 
gjennomføres.  

 

10.5.1 Forslag til vedtak: FS støtter forslaget 

Vedtak: TEHK går imot forslaget fra Aust Agder og imot FS forslag til vedtak. 

 

10.5.2 Forslag til vedtak: FS støtter forslaget, men ønsker følgende setning inn: Statistikkene 
må utarbeides og tilpasses i samarbeid med avlsutvalgene for de ulike raser. 

Vedtak: TEHK støtter Oslo-Områdets forslag 



 

10.5.3 Forslag til vedtak: FS ønsker at RS gir FS i oppdrag å sette ned ett utvalg som frem til 
neste års RS å undersøke hvilke muligheter/utfordringer som ett eventuelt samarbeid med 
Aninova kan gi oss og presentere dette på neste års RS. NKK har tidligere ikke ønsket å dele 
hundedata med en kommersiell aktør, og har tidligere avvist ett samarbeid med Aninova. Det 
som må være med i en sånt mandat er bl.a. alle kostnader, lovlighet ved bruk av data, 
hvilken nytte har vi av det+++. 

Vedtak: TEHK støtter Oslo-Områdets forslag 

 

10.6.1/10.6.2 Forslag til vedtak: Forslaget avvises. Dette krever en lovendring i paragraf 4-
3(styrets oppgaver). Når det gjelder NM så er det gjort endringer allerede og det skal gjøres 
en evaluering etter årets uttaksregler. Det er bestemt at fagutvalgene og områdeklubbene 
skal involveres. 

Vedtak: TEHK støtter årsmøtet i TEHK sitt forslag. TEHK støtter ikke forslag fra Aust Agder 
eller felles forslag med Aust Agder. 

 

10.7.1 Forslag til vedtak: Saken avvises. Det er i dag åpnet for observatører fra 
områdeklubbene og klubbene kan da velge å involvere flere fra klubben. Det vises for øvrig til 
vedtaket av dette som ble gjort i 2018, der bl.a klubbenes økonomi var ett argument. Dette 
er ett lovendringsforslag (og vil kreve 2/3 flertall ved avstemming.) 

Vedtak: TEHK støtter FS forslag 

 

10.7.2 Forslag til vedtak: FS støtter saken. Saken oversendes NKK. 

Vedtak: TEHK støtter ikke forslaget. Muligheten for medlemskap i en områdeklubb bør være 
som nå. 

 

10.7.3 Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKF’s lover 

Vedtak: Saken er ikke innsendt innen fristen. Delegatene fra TEHK gis fullmakt til 
avstemming på RS 

 

10.8.1/10.8.2/10.8.3 Forslag til vedtak: FS støtter saken og ønsker å prøve saken på nytt for 
NKK. 

Vedtak: TEHK støtter ikke forslag 10.8.2 og 10.8.3 da disse står i motsetning til TEHK sitt 
årsmøtevedtak fremmet i sak 10.8.1 

 



10.8.4 Forslag til vedtak: Saken avvises. Det jobbes i dag med villsvinprøve, jfr tidligere RS 
vedtak, og før dette eventuelt er godkjent så vil det være unaturlig å vedta nye 
championatregler som omfatter villsvin. Når det gjelder bjørn i Norge, så er den fredet, og vi 
vil ikke få mulighet til å gå prøve på bjørn i Norge så lenge den er fredet. 

Vedtak: TEHK støtter forslag fremmet av årsmøte i TEHK 

 

10.9.1 Forslag til vedtak: Saken støttes 

Vedtak: TEHK støtter ikke forslaget. Det henvises til årsmøtevedtak i TEHK. Årsmøtet ba 
TEHK å fremme forslag for RS om at hvis kravet om 2 dagersprøve faller for løshund, så skal 
dette kravet opprettholdes for bandhund. 

 

10.9.2/10.9.3/10.9.4 Forslag til vedtak: Sakene realitetsbehandles på RS2021 sammen med 
jaktprøvereglene 

-subsidiært forslaget støttes, men med følgende tillegg: At det også blir mulighet til å ta 
jaktchampionatved å gå 1x1 premie på 1-dagsprøve og 1x1 premie på 2-dagers prøve for 
elghundrasene 

Vedtak: TEHK støtter ikke forslaget. Krav til jaktchampionat beholdes som nå jfr 
årsmøtevedtak TEHK 

 

Sak 10.10 er ikke sendt inn i henhold til NEKF’s lover 

Vedtak: Saken er ikke sendt inn i henhold til NEKF’s lover 

 

Valg:  

Vedtak: 

Leder: TEHK støtter Stakkerud. Hvis ikke Stakkerud blir valgt som leder, støttes Stakkerud 
som nestleder/styremedlem 

Nestleder: Hvis Stakkerud velges som leder støttes forslag på Haugset som nestleder 

Styremedlem: Hvis Stakkerud og Haugseth velges som leder og nestleder så støttes Leif Einar 
Olsen som styremedlem 

Styremedlem, støttes i prioritert rekkefølge: Stakkerud, Haugseth, Olsen, Sæther 

1.vara: støtte forslag på Camilla Hartz Repshus 

2.vara: forslag på Solvar Norheim (kun 1 forslag) 

Lov og Kontrollkomiteen: forslag på Ole Arthur Løite (kun 1 forslag) 



Vara til Lov og Kontrollkomiteen: forslag på Jan Arne Berdal (kun 1 forslag) 

Valgkomiteen: forslag på Anders Nyhus (kun 1 forslag) 

Vara valgkomite: forslag på Anita Lie (kun 1 forslag) 

Revisor: forslag på Carsten Bakke (kun 1 forslag) 

Revisor: forslag Nils P Hagen (kun 1 forslag) 

RS-ordfører: TEHK støtter årsmøtevedtak i TEHK, forslag på Horrigmo 

RS viseordfører: TEHK støtter forslag på Frank Christiansen 

RS delegater: Meldt inn 3 delegater midlertidig. Lars Jørgen Lassen, Solveig Haugan Jonsen, 
aktuelt å forespørre Ånund Vaa. 

 

20/20 Status bokkomite 

Sekretær redegjorde for status. Mye stoff til boka er ferdig skrevet. Gunnar Roe har gjort en 
betydelig innsats for å ferdigstille boka. Det gjenstår fortsatt å omtale 
utstillingsvirksomheten og jaktprøver etter 2000. 

Vedtak: Styret går inn for at jubileumsboka ferdigstilles på vårparten. Det er mye bedre at 
boka kommer ut 1. Mars 2021 enn at det blir hastverksarbeid før jul 2020. 

 

21/20 Status bandhundkomite 

Samlet prøve og klubbmesterskap er gjennomført med stil. Arvid Juvland har sponset 20 000 
til utvikling av bandhundmiljøet. 

 

22/20 Status løshundkomite 

Det er kommet en del påmeldinger og telefoner ang. prøver. 
Morgedalsprøva/klubbmesterskap arrangeres første helg i September. 18 hunder er 
påmeldt. 

Det avholdes dommersamling på Årnes torsdag 27. August kl 18 med gjennomgang og 
registrering av nye prøver. Styret godkjente ny dommerelev Oddvar Seltveit som oppfyller 
kravene.  

Planlegging av Fritzøeprøva er godt i gang. Prøveleder er Jørn Isaksen. Fritzøe-prøv blir 
gjennomført uten samling på Vindfjelltunet som tidligere år pga av Corona-situasjonen. 
Dommere som ønsker det får overnatte på Vindfjelltunet hvis ønskelig. Dommermøte 
avholdes på Fritzøe.  

 



23/20 Status utstillingskomite 

Det avholdes utstilling over 2 dager i Morgedal 29. og 30. August. Det er stor interesse og 
mange påmeldte. Smittevern-regler må overholdes. Det blir enkelt kiosksalg. Navn på alle 
som går inn på plassen må noteres. Det må ikke oppholde seg fler enn nødvendig på 
området. Grensa for antall er 200 jfr offentlige smittevernregler. Det settes opp sperrebånd 
rundt plassen som må overholdes.   

 

24/20 NKK BØ 2021 – spørsmål om TEHK deltar med frivillige mannskaper som tidligere  

TEHK må avgi svar om klubben kan delta som medarrangør og stille med frivillige 
mannskaper mot en godtgjørelse. Dette kan gi en inntekt på 30-60 000 kroner og krever ca 
30 personer på jobb i 3 dager; torsdag, fredag, lørdag under utstillingen. Dette blir ofte en 
belastning på de samme frivillige. Det er svært vanskelig å få flere til å stille på dugnad. 
Vedtak: Styret går inn for å svare nei på forespørsel om klubben kan stille opp på dugnad på 
NKK utstilling i Bø 2021.  

 

25/20 Ferdigstille og godkjenne låneavtale NKK 

Styret vedtok tidligere å låne ut penger til NKK som er i en vanskelig økonomisk situasjon. 
NKK har ikke blitt tilskrevet om dette lånet i påvente av formulering av låneavtale. Andre 
områdeklubber har brukt en standard foreliggende låneavtale. Det ble i tidligere styrevedtak 
satt krav til at det forelå regnskap og budsjett fra NKK.  

Vedtak: Lars Jørgen Lassen og Jørund Håvard påtar seg å formulere en låneavtale med NKK. 

 

26/20 Tilltak for ungdom i klubben 

Denne saken er diskutert tidligere i styret og Kjell Haave har påtatt seg å komme med et 
konkret forslag. Kjell Haave ba om mer tid for å fremme et slikt forslag. 

Vedtak: Saken utsettes i påvente av forlag fra Kjell Haave 

 

27/20 Eventuelt 

Ingen saker 

 

_________________________________  _______________________________ 

Lars Jørgen Lassen     Solveig Haugan Jonsen 

Leder       Sekretær 

 



 


