
Det innkalles herved til årsmøte i Hedmark Elghundklubb på skytterhuset i Løten.

Lørdag den 15. februar 2020 kl 15:00

Saksliste:

Åpning av leder i Hedmark elghundklubb

1. Godkjenning av innkalling.

2. Godkjenning av saksliste.

3. Valg av tellekorps.

4. Valg av to personer til å skrive signere protokollen.

5. Valg av referent.

6. Valg av ordstyrer.

7. Styrets årsberetning

8. Regnskap, med revisors rapport.

9. Budsjett.

10. RS saker fra forbundet.

11. Innkomne saker.

11.1, 2-dagers løshundprøve, Til styret og årsmøtet i Hedmark Elghundklubb.

Ønsker å fremme følgende sak for årsmøtet i HEHK:

Jeg mener nå tiden er inne for å avskaffe krav om to-dagers jaktprøve for å oppnå Norsk
Jaktchampionat, og ønsker at årsmøtet og styret går inn for å fremme det på årets RS.

Følgende begrunnelse:

Lang jakttid inn mot jul, og viser seg at det er vanskelig å gjennomføre 2 dagers prøver pga.
dommermangel og mye snø.

Store dommerressurser legges beslag på.

Veldig begrensede prøveområder pga. mye ulv i vårt aktivitetsområde.

Ser også ei veldig bekymringsfull utvikling i forhold til ulven. Hvordan ser våre prøveområder for
løshund ut om 10 år med den utviklingen vi har i dag?

Mange unge lovende hunder blir ikke brukt i avl pga at de ikke er NJCH, mange velger heller å bruke
finske unge championer, er de bedre??



Alle som har gått noen 2 dagers prøver vet hvor mange ting som spiller inn og hvor mye flaks / uflaks
det kan være.

Det er dessuten veldig dyrt og gå jaktprøve, en todagers koster fort 2500,- pluss overnatting, kjøring
og tapt arbeidsfortjeneste. Totalt kan det komme opp mot 5-6000,- Tror vi mister mange spesielt unge
mennesker som ønsker å stille på prøver med sine hunder.

Vi jobber nå med ”felles nordiske prøveregler” og hvorfor skal vi være de eneste som opprettholder
dette championatkravet?

Håper styret i HEHK og årsmøtet vil Gå inn for å fremme forslaget på RS.

Styret legger til att dette er en sak ifra årsmøtet 2009 der det ble vedtatt å avskaffe 2-dagers
prøven for å oppnå championat, vedtatt 11 mot 7 stemmer.

12. Saker fremmet av Styret:

 12.1, Klubbnytt, Styret ønsker en tilbakemelding fra medlemmene om klubbnytt skal bestå.
Klubbnytt er en forholdsvis kostbar og tidkrevende informasjonskanal. Vårt inntrykk er att
medlemmene får bedre, raskere og mere utfyllende informasjon via sosiale medier som facebook
og hjemmesiden, samt att bladet elghunden dekker opp sakene som blir publisert i klubbnytt.

 12.2, Instruks for valgkomite, Styret i Hedmark elghundklubb ønsker vi har en egen instruks
for valgkomite. Foreslås følgende:

INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK)

1. VK består av 3 medlemmer hvorav 1 er leder. VK velges for 3 år og rulleres, dvs. at det går
ut 1 medlem hvert år, 3. året sitter vedkommende som leder. Ved avstemning har de 3
medlemmene 1 stemme hver. Leder lede arbeidet i VK.

2. VK skal forespørre sittende styre ift. eventuelt gjenvalg

3. VK skal i sitt forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid,
samt evner til å ivareta klubbens interesser på en god måte.

4. VK skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte og være kjent med hvilken
kompetanse det er behov for og hvordan styrearbeidet fungerer.

5. VK skal i riktig tid forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv
som det etter Hedmark elghundklubbs lover tilligger Årsmøtet å velge.

6. VK skal i riktig tid sørge for at klubbens medlemmer blir invitert til om å komme med
forslag på kandidater til verv som skal besettes innen de frister som fremgår av de til



enhver tid gjeldende lover i Hedmark elghundklubb. VK kan på eget initiativ fremme
forslag på kandidater. Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis.

7. Forslag på kandidater må være VK i hende/poststemplet senest 4 uker før Årsmøtedato.
Forsalg på kandidater skal fremmes skriftlig.

8. Innstillingen fra VK skal inneholde minst 1 - ett - forslag for hvert verv som skal besettes.
VK skal tilstrebe enstemmig innstilling. Deler VK seg må minst 2 medlemmer gi en
kandidat sin stemme for at forslaget kan betegnes som «anbefalt av VK».
Mindretallsforslag skal føres opp, så fremt forslaget blir opprettholdt.

9. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet.

10. I innstillingen inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv.
Dernest inntas forslag som ikke har oppnådd VKs anbefaling. Alle forslag føres opp med
forslagstillers navn angitt.

11. VK skal fremme forslag til godtgjørelse/honorar for styret.

13. Valg

Etter årsmøtet serveres det koldtbord fra Bakken øvre gårdsmat kl 18:00.

Umiddelbart etter middagen blir det premieutdeling i peisestua fra sesongens band og

løshundprøver, klubbmesterskap løshund og utdeling av championat skjold.

Sosialt lag og fest fortsetter utover kvelden.

Kuvertpris kr 300,- som betales kontant eller vipps ved inngangen. Det serverest øl, vin og
mineralvann til maten. Drikke utover dette tar hver enkelt med selv.

Bindende påmelding innen 04.02.19 til Jon Slettetveit, tlf 95051446, mail:

jon_slettetveit@hotmail.com


