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Det ble den 23. juni 2012 kl 16:00 avholdt styremøte i  
Hordaland Elghundklubb 
Sted: Rabben Uskedalen. 
 
På styremøtet deltok:  
Kjell Rusten 
Knut Mathisen 
Osmund Stople 
Svein Inge Djursvoll 
Svein Magne Vassdal 
Tore Dale 

 
 
1.Åpning av møtet 
Ordstyrer Tore Dale erklærte møtet for åpnet kl. 16:00 
 
2.Valg av referatkontrollør(er) 
Referent: Svein Inge Djursvoll  
Til underskrift av protokoll: Osmund Stople, Kjell Rusten 
 
 
3.Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 Med dette ble innkalling og saksliste godkjent.  
  
4.Godkjenning av referat fra årsmøte  
Rettelser av referatet 

 Det står det 5 medlemmer i det nye styret – det skal være 6 medlemmer.  

 Leder for valgnemnda er Lars Henrik Skogtun – ikke Rune Åsen som det står i 
referat (dette ble oppdaget etter styremøte) 

Referatet for øvrig er godkjent. 
Informasjon om klubben: Hjemmeside og bladet Elghunden 
 
5.Saksliste 
Sak nr. 01/12 Gjennomgang av stillingsinstrukser og vedtekter i klubben 

Vedtak: Stillingsinstrukser gjennomgått og det ble lagt til endringer. Se 
oppdatert dokument.  

  
 Vedtaket var enstemmig.  
 
Sak nr. 02/12 Hvor mange dommere kan vi utdanne i hver kategori, hvert år?  

  
 Vedtak:  

Mangel på blodspordommere, de som vil får starte utdanning – noen starter 
denne utdanningen i år. 
Generelt ingen begrensninger – prøvenemd og styre tar årlig stilling til dette  

 Vedtaket var enstemmig.  
 
Sak nr. 03/12 Godkjenning av dommerkandidater 

 
 Ettersøk: Jarle Rogne og Tore Storhaug 
    Bandhund: Halvard Dahle, Torstein Mehus, Lars Henrik Skogtun, Svein Jarle Føyen 
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 Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 
 
6.Eventuelt 
Vedr. messe Herdla: 
Forslag fra Kasserer. Deltakere får vestene som var innkjøpt til messen isteden for utbetaling av 
reiseregning. Ingen konklusjon tatt av styret. 
Annet: 
Profileringsplagg for ettertiden blir de til enhver tid gjeldende plagg som er tilgengelig for 
medlemmene. 
Føring av reisekostnader: 
Behov for gjennomgang av praksis og rutiner. Styret anbefaler at dette tas opp på neste styremøte 
som egen sak. Kasserer lager forslag som sendes styret. 
 
Regler for reklameplass:  

 Egne arrangement 

 Webside 
Formann sender forespørsel til forbundet for å få avklaringer. 
 
 
 
Dato: 27.06.12 
 
________________________________________ 

Referent: Svein Inge Djursvoll 

 

 
 
    
Styremedlem: Osmund Stople  Styremedlem: Kjell Rusten 
 
 
 
 
 
 


