
 

                       

 

Referat styremøte TEHK 02.02.2023 
Møtet avholdes fysisk på Årnes kafeteria. 

Tilstede: Lars Jørgen Lassen, Tor Fjellheim, Jørund Håvard Askje, Per Egil Adolfsen, Jørn Isaksen, 

Oddvar Seltveit og Laila Skaar 

Forfall: Ingar Haugan og Kjell Edward Haave 

Saksliste: 

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent. 

 

Sak 02/23 Godkjenne referat fra forrige styremøte 

Godkjent på mail. 

 

Sak 03/23 Innkommendesaker til årsmøte fra FS  

RS SAK 2023 Nasjonal Unghundprøve 

Oppfølging RS Sak 10.4.20 

Styrets forslag til vedtak: Styret i TEHK støtter Forbundsstyret sin innstilling og tar saken til 

underretning. 

 

RS SAK 2023 Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

Styrets forslag til vedtak: Styret i TEHK ønsker å undersøke med naboklubbene til Nordvestlandet 

Elghundklubb. Styret kommer med forslag til vedtak på årsmøtetinkallingen. 

 

RS SAK 2023 Helsefremmende tiltak for avl – Norsk elghund sort 

Styret forslag til vedtak: Styret i TEHK støtter Forbundsstyrets innstilling. 

 

RS SAK 2023 Oppheve vedtak fra 2014 om at utvalgsmedlemmer kun bør sitte i 4 år 

Styret forslag til vedtak: Styret i TEHK støtter Forbundsstyrets forslag til å oppheve sak 11.11.14 med 

tanke på kontinuitet i utvalgene. Men, Forbundsstyret bør være lydhør for områdeklubbenes 

opplevelser med utvalgsmedlemmer. 

 

 

Sak 04/23 Innkommende saker til årsmøte fra medlemmer  

Ønsker å fremme sak for å utarbeide arbeidsprogram og handlingsplan for 

NEKF. 

Styrets forslag til vedtak: Styret i TEHK støtter forslaget.  
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Sak 05/23 Regnskap  

Jørund Håvard gikk gjennom regnskapet per. 31.12.2022. 

Klubben går igjen med overskudd, tross innkjøp av både skaphenger og 2 utstillingstelt. Klubben har 

også sponset 1 familiedag og en medlemskveld med foredragsholdere og bespisning.  

Veldig positivt at trenden med økning i medlemsantallet fortsetter i 2022. Vi er per 31.12.22 398 

medlemmer.  

 

 

Sak 06/23 Årsmøte 

Styremøte kl. 12. 

Årsmøtet starter kl. 14. 

Middag starter kl. 18.30. 

Laila legger ut informasjon på hjemmeside og Facebook, med priser på middag og rom for de som 

ønsker å overnatte. 

 

 

Sak 07/23 Forespørsel om bidrag til reiseutgifter til dommer i bandhund NM i Troms 

Styret støtter forespørsel og ber dommer innhente pris på billett, som fremmes til leder før kjøp. 

Anmoder at innhenting av priser gjøres fortløpende så billett kan kjøpes snart som mulig. 

 

 

Sak 08/23 Eventuelt 

- Sak unntatt offentligheten 
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