
Styremøte 05.12.2010 

Tistede: Hovestyre Taisto Erkinharju, Kjell Rusten, Bjørn Furre. Jaktprøvenemda: Leiv Trygve Varane 

Utstillingsnemda: Anita Lie, Atle Helland . Valgnemda: Stian Mæland, Lars Henrik Skogtun 

1. Årsmøte for året 2010 

- 12. 02.2011 i Kvinnherad  

- Kjell sjekker plassen før utsending av medlemsinfo. 

- Innkalling blir sendt i lag med medlemsinfo (Taisto ansvarlig for utsending) 

Innhold for Medlemsinfo: 

-Innkalling til årsmøte med generell saksliste. 

-Aktivitetsplan 2011 

-søknad for årets elghund i HEHK 

-søknad om championatskjold 2010 

-generell info 

 

2. Søknad om utstilling 2012 

- Dato 26.05.2012 

- Sted Uskedalen 

- Avgift følger dei andre elghundklubber (dette settes på 350 kr men kan endrast på web) 

- Web-basert påmelding 

- Anita som ref.person i søknad 

 

3. Jaktprøver 2010 

- Søkes utvidelse fram tom. 23.01.2011 ( Taisto ansvarlig for søknad) 

- Ref. Leiv Trygve ang. lov å arrangere prøver utover jakttisdramme. 

-  Alle dommere skal sende inn kontonummer og antal dømte prøver til Taisto 

før jul ang. betaling av dommerhonorarer. Dette pga. regneskapavslutning i 

årskifte. 

- Lars Henrik lager diplom-mal som går an å redigere i Word i lag med Atle til bruk 

i jaktprøver- utstillinger og evnt andre anledninger. 

 

4. Søknad om Jaktprøver 2011 

- Samlet bandhundprøve 13 og 14 .08.2010 i Kvinnherad 

- Separatprøver 01.07-09.09.2011 og 10.09-23.12.2010 

- Prøveavgift blir bestemt av årsmøte. 

- Leiv Trygve som kontaktperson  

- Taisto sender søknader før tidsfristen 

 

5. Status bandhund NM 2013  

- Terrengspørmål ikke avklart og dermed blir lagt fram til årsmøte av styre at evnt 

søknad om NM dette blir lagt på is føreløpig. 

6. Oppgaver for Valgnemda 



Hovedstyre: 

- Leiar Taisto Erkinharju (På valg, tar ikke gjenvalg)Velges for 1 år 

- Nesteleiar Kjell Atle Rusten ( ikke på valg) 

- Kaserar Jens Tore Engevik (på valg?)Velges for 2 år 

- Sekretær Arne Gjerde ( ikke på valg) 

- Styremedlem Frode Hernes ( ikke på valg) 

- Styremedlem Bjørn Furre ( på valg?)Velges for 2 år. 

- Varamedlem Stian Mæland ( på valg?)Velges for 1 år 

- Varamedlem Aasmund Stople (på valg?) Velges for 1 år 

 Utstillingsnemda: 

- Anita Lie 

- Kjell Atle Rusten 

- Tobias Hellås 

- Atle Helland 

 

Jaktprøvenemda: 

- Leiv Trygve Varanes 

- Jarle Rogne (ønsker å gå ut) 

- Tore Storhaug (trekte sig ut i sommer 2010) 

- Bjørn Furre (ønsker å gå ut) 

 Utstillingsnemda og Jaktprøvenemda har ikke noen begrensing i vedtekter hvor 

 mange år dei skal velgast om gangen. Styre kommer å legge fram forslag at utvalgene 

 kan selv bestemme hvem som skal vare leder for utvalget. Utvalgene står fritt å 

 knytte til medlemmer etter behov. 

 Styre kommer og anbefale at det skal utstedast  eget bankkonto for jaktprøve- og 

 utstillingnemda som dei disponerer og har bedre  oversikt. Samtidig skal dei ha da 

 eget regnskap. Hovedkasserar skal ha tilgang på alle kontoer. 

 Ymse: 

- Rekneskap  

Skal avslutes i årskifte og året regneskap skal sendast med bilag i god tid føre 

årsmøte til revisor Tore Dale for revirering. Kopi av regneskap skal samtidig 

sendast til Leiar. 

Bandhundkurs  

Prøver å få til bandhundkurs i Ryfylke. Stian Mæland sjekker om det skulle vare 

interesse. Styre vil anbefale at det skulle arrangeras en kurs i Voss- Osterøy- 

Bergen område i tillegg. Da skal det ikke arrangerast kurs i Kvinnherad i 2011.  

Utmerkelser: 



Ingen forslag for søkand om æresmedlemskap eller andre typer utmerkelser i 

2010. 

 

Ref: Taisto Erkinharju 


