Årsmøte 2016
Østerdalen Elghundklubb
Savalen Fjellhotell & Spa, lørdag 18.02.2017 kl.11.30
Etter endt møte: Kåseri ved Ralf Campbell
Etter endt kåseri: Premieutdeling
Middag kl. 19.30
Bestilling av overnatting og middag (Østerdalsbord) gjøres av hver enkelt direkte til hotellet,
tlf.: 62 47 17 17, e-post post@savalen.no

Saksliste
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Godkjenning av saksliste

3.

Godkjenning av årsmøte representanter

4.

Valg av 2 personer til å skrive under årsmøteprotokollen

5.

Valg av møtesekretær

6.

Valg av årsmøte dirigent

7.

Årsberetninger

8.

Regnskap med rapport

9.

Budsjett

10.

Saker fra styret og saker for RS-2017
A.

RS-saker fra Forbundet (saksdokumenter ligger på ØEHK sine hjemmesider)
RS.sak_Forbundsstyret_Informasjonsstrategi
- Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget
RS.sak_Forbundsstyret_Jaktprøveregler Elghund-løshund fra 1/1 2017
- Styrets innstilling: ØEHK støtter forslaget
RS.sak_Forbundsstyret_kontingent 2018
- Styrets innstilling- ØEHK støtter forslaget

B.

Saker fra styret
- Vedtekter (se vedlegg)
- Prisen for sporprøver – blod, fersk og elg spor - økes til kr. 600 og dommeren honoreres

		 fra klubben med kr. 200 pr. prøve på grunnlag av innsendt regning. Regning må sendes
		 kasserer før 31.12. for gjeldende prøveår.
C.

Informasjonsaker
- Årsmøtepapirer, inkludert innkallingen, blir heretter ikke sendt ut i posten til våre

		 medlemmer. Den vil derimot bli lagt ut på hjemmesiden og sendt ut på styre-web(sms).
		 Dette pga den økonomiske belastningen dette er.

11. Valg
12. Tildeling av hedersbevisninger
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Årsmelding fra styret
Styret valgt på årsmøtet avholdt i 2016:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Jeanette Knutsen
Martin Tamnes Krog
Esten Vingelen
Eivind Haugseth
Bård Østvang
Per Jarle Sæter
Øyvind Eriksen

Av ulike årsaker valgte leder å trekke seg og vi måtte reorganisere styret. Nestleder rykket da opp til leder og
varamedlem opp til nestleder.
Styresammensetningen ble da slik:
Leder:
Martin Tamnes Krog
Nestleder:
Per Jarle Sæter
Styremedlem:
Esten Vingelen
Styremedlem:
Eivind Haugseth
Styremedlem:
Bård Østvang
Varamedlem:
Øyvind Eriksen
Medlemmer i ØEHK pr. 31.12.2016: 422 klubbmedlemmer, 7 husstandsmedlemmer og 7 æresmedlemmer, i alt 436
medlemmer. Dette er en økning på 7 medlemmer fra i fjor.

Møteaktivitet
Vi har hatt 8 styremøter og behandlet 64 saker siden forrige årsmøte. Ellers er e-mail og telefon blitt benyttet mellom
møtene. Leder for utstillings-, bandhund- og løshundkomiteen har vært innkalt og deltatt på styremøtene. Klubben
var representert på NEKF`s representantskapsmøte 2016 med 7 delegater. Og 4 delegater med 3 fullmakter på NEKF`s
ekstraordinære representantskapsmøte, i forbindelse med Egmont saken.

Utstilling
Vi har i 2016 arrangert 2 utstillinger. På Røros i mars og i Rendalen på juli. Begge utstillingene ble en suksess med
stor deltagelse og meget gode arrangement. En stor takk til utstillingsledere med sine mannskaper. Viser for øvrig til
årsmelding fra utstillingskomiteen.

Prøver/dommere
Det har vært en meget bra sesong på jaktprøvefronten, med mange gode resultater. Rundt det samme antall prøver er
gått som forrige sesong. En kjempestor takk til prøveledere og dommere som gjør dette mulig.
Vi jobber kontinuerlig med å utdanne nye dommere innen alle prøveformer, og er brukbart bemannet de fleste steder.
Men det trengs fortsatt nye dommere, da arbeidsmengden er stor på enkelte, så er du interessert er det bare å ta
kontakt med klubben.
Viser for øvrig til årsmeldinger fra løs- og bandhundkomiteen.

Mesterskap
Under Nordisk Mesterskap som ble arrangert i Sverige representerte ØEHK`s Eivind Haugset med Eräansion Robin
Norge. De gikk likegodt av med seieren og ble Nordisk mester. ØEHK gratulerer!!
Under NM-løs representerte Eivind Haugseth med Eräansion Robin og Stig Magne Kristiansen med Grytosen`s Gubbe
klubben vår. Eivind ble nr. 8 og Stig Magne nr. 19.
Ungdomsmesterskap bandhund ble arrangert for første gang i år. Vi fikk sende to ekvipasjer. Dette var: Ole Østvang
med Saga (lånt av Bjørn Grue) og Bård Østvang med sin egen Hallingnatten`s Rex. De gjorde sine saker meget bra. Ole
gikk like godt bort og vant hele mesterskapet! Bård kom på en meget imponerende 5. plass! ØEHK gratulerer!!
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Hjemmeside
Klubbens hjemmeside samt facebook er de viktigste kanalene for å nå ut til våre medlemmer med informasjon.
Hjemmesiden oppdateres jevnlig og trafikktallene viser at den er mye besøkt. Enkelte artikler opp mot 19000 ganger!
Web-redaksjonen trenger jevnlig stoff for å legge ut, så her har alle en jobb å gjøre. Vi hadde før utgangen av 2016
passert 890 følgere på facebook.

Økonomi
Styret valgte i år og ikke sende ut årsmøtepapirene til hver enkelt i posten, pga den økonomiske belastningen dette
er. Valgte i stedet å legge den ut på hjemmesiden vår.
Viser for øvrig til regnskapet.

Avtale med Appetitt
Styret har fremforhandlet en avtale med Appetitt som gir medlemmene en rabattordning på hundefor som kan brukes
hos alle Appetitt’s forhandlere (FK Butikkene). Vanlige forbrukere får 2 gratis forsekker for hver 5. sekk som kjøpes.
Oppdrettere kan få en enda mer gunstig avtale med 2 gratis forsekker for hver 4. sekk som kjøpes. I tillegg er Appetitt
sponsor på våre arrangementer.

Styret vil med dette takke alle for den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned i
klubben dette året! TAKK!!
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Innstilte til Championat 2016
Eier

Hundens navn

Reg. nr.

Championat

Audun Kregnes

Kira

NO45178/14

N J(B)CH

Nils P. Hagen

Gokstadhaugen`s Jb-Jazz

NO44571/13

N J(B)CH

John Trøen

Rugg

NO30443/12

N J(B)CH

Stian Tørhaug

Sætertunet`s Kira

NO38650/11

N J(B)CH

Per Morten Bangen

Mini-J

NO38025/15

N J(B)CH

Tron Tronsmed

Kvernmomarka`s Frida

NO34594/15

N J(B)CH

Rune Westberg

Mira

NO35624/12

N J(B)CH

Jan Bjørshol/Jakob Søreng

Kleivadalen`s Bajas Baloo

NO31221/15

N J(B)CH

Bård Østvang

Hallingnatten`s Rex

NO31012/15

N J(B)CH

Marianne Steenland

Hallingnatten`s Gull

NO31014/15

N J(B)CH

Elin Elg Trøen

Svartkamplia`s Anton

NO45055/13

N J(B)CH

Elin Elg Trøen

Svartkamplia`s Anton

NO45055/13

S J(B)CH

Eivind Haugseth

Eräansion Robin

FI25580/13

SE J(LÖ)CH

Tord Strand

Ekornligaen`S Tøffa

NO41053/14

N J(L)CH

Torbjørn Halvorsen

Ajaks

NO43201/13

N J(L)CH

Omar Trøen

Ekornligaen`s Taiga

NO41065/14

N J(L)CH

Omar Trøen

Krut

SE34107/2014

N J(L)CH

Erik Thorshaug

Sølnegga`s Caisa Krabat

NO45155/10

N J(L)CH

Kristian Lund-Vang

Taiga av Kvernenget

NO45100/12

N J(L)CH

Komitemedlemmer 2016
Utstillingskomiteen

Bandhundkomiteen

Løshundkomiteen

Leder:
Medlem:
Medlem:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Leder:
Medlem:
Medlem:

Lars Løken Granlund
Bjørn Morønning
Stian Tørhaug

Bjørn Grue
Vidar Tørres
Tron Tronsmed

Omar Trøen
Tord Strand
Kent Storbæk
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Årsmelding fra løshundkomiteen 2016
Løshundkomiteen (LHK) har i årsmøte perioden bestått av Kent Storbæk, Tord Strand og Omar Trøen (leder). Komiteen
har hatt løpende kontakt på telefon og epost gjennom året. Leder har i arbeidsåret representert LHK på alle styre
møter i klubben. Arbeidsåret har vært konsentrert om arbeidet med alle høstens løshund prøver.

Separate Løshund prøver
Den gledelige trenden med stor interesse for å gå løshund prøver fortsetter. Årets sesong bærer preg av tidlig snøfall
og derav noen færre prøver gått. Men vi har klart å gjennomført 32 endags prøver og 3 todagers prøver. Dette må vi
være meget godt fornøyd med. En meget stor takk til dommere og ikke minst prøveleder Eivind Haugset. Vi fortsetter
med å kåre beste tispe og beste unghund , begge disse premiene går i år til Ekornligaens Tøffa NO41053/14 med eier
Tord Strand. Hun gikk til en meget sterk 1ste premie med 91 poeng.

Klubbmesterskap
Vi prøvde i år og arrangere ett klubbmesterskap på Elvål i Rendalen den 3/9-16. Det deltok 5 hunder som var
kvalifisert med sine resultater fra foregående sesong. Dessverre var vi særdeles uheldig med været, det regnet som
himmelen var åpen hele natta før mesterskapet. Vi utsatte også starten med en time grunnet regnet. Det var ingen av
hundene som gikk til premie, kun en hund fant elg. Til tross for meget bra søk på hundene. Været må ta storparten av
skylden for dette. Det ble da ikke kåret noen klubbmester i år. Vi prøver å få gjennomført ett lignende mesterskap til
høsten.

Nordisk mesterskap
Østerdalen elghundklubb hadde med en deltager på årets nordiske mesterskap. Det var Eivind Haugseth med hunden
Erãansion Robin. Mesterskapet foregikk i Sverige den 26/9-16. Eivind og Robin gikk like godt bort og vant hele
mesterskapet. Østerdalen elghundlubb gratulerer så meget.

NM Løshund
Årets NM løshund gikk av stabelen den 22-23 september i Vestfold/ Telemark. Østerdalen elghund klubb hadde med
to deltagere, det var Eivind Haugseth med Erãansion Robin og Stig Magne Kristiansen med Grytosens Gubbe. Begge
ekvipasjene gikk til gode 1premier første dag, det gikk litt tråere dag to. Stig Magne og Gubbe fant ingen elg, Eivind
og Robin fant elg, men det gikk ikke helt på skinner. Eivind og Robin endte på en hederlig 8 plass. Og Stig Magne og
Gubbe endte nr. 19. Det startet til sammen 31 hunder på NM. Som dommere fra Østerdalen stilte Ivar Mellemstuen og
Omar Trøen.

Deltagere på prøver i andre område klubber
Flere av våre medlemmer deltar stadig på prøver hos andre område klubber. Både som deltager og dommere. Det var
blant annet en gjeng Østerdøler på samlet prøve i Gauldalen, Sør-Trøndelag den 5-6/11-16. Det Var Ole Eriksen, Tord
Strand og Omar Trøen. Østerdølene gjorde sine saker bra og kunne reise fornøyd hjem etter to dager fylt med los i
trønderske skoger. Ivar Tørresdal og Omar Trøen var også representert som dommere under samlet prøven til Oslo/
Hedmark elghund klubb. Der var ikke mindre enn 33 startende hunder på prøven.

Utdanning av nye dommere
Vi har fortsatt meget stor interesse for å gå løshundprøver i klubben, dette er meget bra. Men det skaper også
utfordringer for klubben, vi må utdanne flere dommere. Det blir den viktigeste jobben for klubben fremover. Så alle
som føler kallet, meld ifra til klubben, så får vi utdannet deg til dommer.
Med dette vil løshund komiteen takke for samarbeidet i året som har gått.

Tord Strand
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Kent Storbæk

Omar Trøen

Årsmelding fra bandhundkomiteen 2016
Bandhundkomiteen i 2016 har bestått av Tron Tronsmed, Vidar Tørres og Bjørn Grue. Vi har hatt en god økning på
aktiviteten også i år. Vi har avholdt kurs for ettersøksdommere på Tynset, hvor Ivar Tørresdal var instruktør. Her
var det 15 deltakere. Det ble også avholdt kurs for bandhunddommere på Tynset, hvor vi hadde 4 deltakere, med
Henning Sandmæl som instruktør. Komiteen takker Ivar og Henning som stiller opp for klubben år etter år! Dette gir
etter hvert resultater, og vi har i år fått autorisert 7 nye ettersøksdommere. Det er Tron Tronsmed, Vidar Tørres, Arild
Høsøien, Eivind Haugseth ,Bjørn Grue, Per Morten Bangen og Bjørn Olav Frank. Stein Grue har blitt autorisert som
bandhunddommer. GOD INNSATS!

Prøveledere og dommere
Uten prøveledere og dommere er det vanskelig å drive elghundklubb! Almar Martinsen har vært prøveleder for
ferskspor i 20 ÅR! Nå takker han av. Og hans innsats fortjener stor respekt! På separat blodspor har Terje Borgos vært
prøveleder for 4. året. Han har også ledet vår separate blodspor prøve på Langen i 2 år. På Engerdalsprøva har Odd
Sømåen vært prøveleder 3 år på rad. Og til slutt, men langt fra minst! På separat bandhund har Vidar Fredheim vært
prøveleder 4 år på rad, men har nå spurt om permisjon, noe han har fått innvilget. Østerdalen elghundklubb skylder
dere en STOR TAKK for innsatsen!

Ungdoms NM bandhund 2016
Ungdoms NM ble arrangert i Selbu i Sør Trøndelag. Der hadde vi 2 deltakere. Det var Ole Østvang med Saga og Bård
Østvang med Hallingnatten``s Rex. Og der gikk det glimrende. Ole ble nr. 1 med 85 poeng, og 1. pr. Bård ble nr. 5 med
81 poeng, og 1. pr. Bård og Rex klarte også brukskravet til NJ(B)CH på denne prøven. GRATULERER! Vi må også takke
Vidar Fredheim som var vår dommerrepresentant!

Samlet blodsporprøve på Røros
Denne ble også i år arrangert på Langen gård på Røros. Terje Borgos var prøveleder, og Ivar Tørresdal var Nkk
representant. Det ble gått 23 prøver, og vi fikk gjennomført elev- og aspirant arbeider på alle prøver. Takk til
prøveledelse, og vertskapet for et utmerket arrangement!

Separate blodsporprøver
Det ble avholdt 68 prøver. Vi må igjen få takke våre dommmere, og prøveleder Terje Borgos,med Nkk rep. Aud Tordis
Høsøien for utmerket innsats!

Fersksporprøver
Det er i år gått 54 prøver. Almar Martinsen har vært prøveleder, og Bjørn Grue Nkk. Representant.

Engerdalsprøva
Engerdalsprøva gikk i år over 3 dager. Den 5. til 7. august. Jonsgård Turistsenter var også i år et utmerket vertskap.
Odd Sømåen var prøveleder, og Anders A Hodøl var NKK representant. Det ble gått 27 en dags prøver. Her ble det 20
premieringer. Det ble gått 4 to dagers prøver, og her ble det 2 premieringer. Takk til prøveledelse og dommere for
glimrende innsats!

Separate bandhundprøver
Vidar Fredheim var prøveleder. Anders A Hodøl var Nkk representant. Det ble gått 42 en dags prøver. Her ble det
32 premieringer. Så gikk vi 9 todagers prøver, hvor det ble hele 9 premieringer. Imponerende! Takk til alle som har
bidratt!
Komiteen vil takke alle kontaktpersoner og medhjelpere som holder miljøsamlinger. Det betyr mye for rekruttering
på alle nivåer i klubben vår! Det er mange nye championer i klubben i år, noe som tyder på at jobbes godt med
elghundene våre! Disse kommer på egen liste i årsmeldinga. GRATULERER til alle!

Bjørn Grue

Vidar Tørres

Tron Tronsmed
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Årsmelding fra utstillingskomiteen 2016
Utstillingskomiteen har i årsmøteperioden bestått av Lars Løken Granlund, Bjørn Morønning og Stian Tørhaug.
Komiteen har hatt løpende kontakt på telefon og e-post, samt vært tilstede på utstillingene. Komiteen har vært
til stede på de fleste styremøtene i 2016. Vi fortsetter den gode trenden og hadde også 2016 godt besøk på våre
utstillinger. En liten nedgang på Elvål, men desto flere hunder på Røros.
Utstillingsåret 2015 innførte vi en vandrepremie som skal gjelde for alle Østerdalen elghundklubbs utstillinger.
Vandrepremien går til den eier som vinner en utstilling to ganger. Disse har ett napp:
• Nina Myrhaug
• Jan Magne Bøkseth og Kristian Halsen
• Odd Arne Ås
• Roald Nordmo

Vinterutstillingen på Røros 6. mars 2016
For andre året arrangerte vi en vinterutstilling på Røros den 6. mars 2016. Det var hele 116 påmeldte hunder inklusive
valper, og vi håper selvsagt den gode trenden vil fortsette også i år.
Per Halmrast dømte Norsk elghund grå og Oscar Wilhelm Nilssen dømte Jämthund og øvrige raser.
Tron Vidar Tronsmed var også i 2016 utstillingsleder og gjorde igjen en meget god jobb sammen med resten av
utstillingsgruppen. Vi takker arrangøren for et meget godt gjennomført arrangementet. Vi er godt i gang med å
planlegge gjennomføringen av utstillingen i 2017, og utstillingskomiteen er sikker på at vi også i år får et godt
arrangement.
Utstillingskomiteen hadde tett dialog med utstillingsleder både før, under og etter utstillingen og Bjørn Morønning
representerte utstillingskomiteen under arrangementet.

Sommerutstillingen i Rendalen 10. juli 2016
Årets sommerutstilling ble arrangert på Elvål for 3. året på rad. Det var dessverre en nedgang i deltakerantallet, men
det var 92 påmeldte hunder inklusive valper.
Dommere var Rune Tyvold dømte Norsk elghund grå og John Smedbakken dømte Jämthund og øvrige raser.
Den etter hvert så rutinerte utstillingsgruppa med utstillingsleder Torbjørn Halvorsen i spissen, gjorde en
fremragende jobb, og utstillingen ble gjennomført på en meget god måte. Utstillingskomiteen hadde tett dialog med
utstillingsleder frem til utstillingen og deltok på erfaringsmøte i etterkant av utstillingen. Bjørn Morønning og Lars
Løken Granlund deltok fra utstillingskomiteen.

Utstillinger 2017
• Vinter-/vårutstilling 2017: Arrangeres for 3. året innendørs i ridehall på Røros den 5. mars (første søndag i mars)
• Sommerutstilling 2017: Arrangeres for 4. året på Elvål den 9. juli (andre søndag i juli)
Mer informasjon om årets utstillinger finnes på våre hjemmesider (www.oehk.no)

Videre arbeid
Det er et stort ønske om at vi jobber for å få enda flere ringsekretærer i klubben. Dette er en vanskelig oppgave og vi
oppfordrer medlemmer til å komme med innspill til aktuelle kandidater, også fra andre jakthund-/hundemiljøer.
Komiteen ønsker å gi anerkjennelse til klubbens dommer som representerer Østerdalen elghundklubb i hele Norge.
Dette er en jobb som er meget viktig og som vi settes stor pris på i en tid da det er utfordrende å rekruttere
dommere, og hvor alderen på mange begynner å bli høy. En meget stor takk til John Smedbakken!
Vi ønsker også igjen å gi Terje Redtrøen anerkjennelse som ringsekretær. Han stiller positivt opp på våre utstillinger
så snart han har anledning. Hans profesjonelle og aktive rolle som ringsekretær er til glede for både deltagere og
arrangør.
Vi takker igjen arrangørene for flott jobb ved begge våre utstillinger! Utstillingsledere og deres gruppe gjør en meget
god jobb for Østerdalen elghundklubb. Komiteen ønsker for øvrig alle medlemmer velkommen til utstillingene det
kommende året.

Lars Løken Granlund
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Bjørn Morønning 		

Stian Tørhaug

Østerdalen Elghundklubb				
Resultat og Budsjett 2016/2017
Regnskap
2015

Regnskap
2016

Budsjett
2017

Løshundprøve sep. 1d
27 000,00 cr
Løshundprøve sep. 2d
16 400,00 cr
Bandhundprøve sep. 1d 2
3 200,00 cr
Fersksporprøve + Elgspor
27 600,00 cr
Blodsporprøve sep.
25 200,00 cr
Blodsporprøve samlet
5 200,00 cr
Bandhundprøve sep. 2d 		
Engerdalsprøva 1d
7 200,00 cr
Engerdalsprøve 2d
6 000,00 cr
Utstilling Rendalen/Vårutstilling
37 938,40 cr
Utstilling Røros/Høstutstilling
19 352,00 cr
Medlemsavgift/Utstilling
170 630,00 cr
Premier/merker/medaljer/skjold
1 400,00 cr
Andre klubbeffekter
3 050,00 cr
Annonse/sponsorinntekter
17 262,00 cr
Lotteriinntekter 		
Renteinntekter Bankinnskudd
2 809,00 cr

21 600,00 cr
7 200,00 cr
21 600,00 cr
20 000,00 cr
26 800,00 cr
7 550,00 cr
16 800,00 cr
14 400,00 cr
9 600,00 cr
60 312,34 cr
58 452,00 cr
137 209,00cr

22 000 cr
10 000 cr
22 000 cr
20 000 cr
25 000 cr
7 000 cr
15 000 cr
12 000 cr
8 000 cr
55 000 cr
51 000 cr
140 000 cr

		
Kontonavn

Sum inntekter

20
10
24
1

000
000
000
000

cr
cr
cr
cr

439 598,34cr

442 000cr

Innkjøp av klubbeffekter for salg
35 262,50
Innkjøp av varer for salg 		
Innkjøp av lodder for salg 		
Beholdningsendring
20 600,00 cr
Styregodtgjørelse
8 000,00
Leie lokale
17 850,00
Driftsmateriale 		
Programvare årlig vedl.hold
11 195,00
Regnskapshonorar
13 140,00
Dommerutgifter/kritikker m.m.
68 826,60
Trykksak/kopiering
34 863,50
Elghunden
22 330,00
Møte, kurs, arrangement
62 924,54
Annen kontorkostnad
2 600,00
Telefon
500,00
Porto 		
15 046,50
Reklamekostnad/annonser
14 000,00
Kontingent/Deltakeravgift/Sponsing 		
Premier
46 462,75
Aktivitetsavgift
13 757,50
Møteutgifter/servering
12 597,00
Gebyr 		
220,80
Annen kostnad
142,50
Annen rentekostnad
232,38

23 400,00
9 509,50
23 850,00
50 758,00 cr
8 000,00
9 825,00
4 401,50
11 895,00
19 323,00
69 253,50
16 453,00
70 886,00
94 528,47
689,00

10 000
10 000
24 000
10 000
8 000
10 000
4 000
12 000
18 000
69 000
16 000
46 000
93 000
2 000

7 000,00
30 866,00
51 745,50
11 332,00

7 000
31 000
48 000
14 000

10 017,40

10 000

Sum kostnader

359 351,57

422 216,87

442 000

30 889,83

17 381,47

0

Årsresultat (overskudd)

390 241 ,40cr

4 200,00 cr
11 300,00 cr
21 350,00 cr
1 225,00 cr
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Østerdalen Elghundklubb		
Resultat pr.avdeling 2015/2016
Avdeling

2015

2016

Inntekter

Utgifter

Resultat

Inntekter

Utgifter

Resultat

Løshundprøve

43 400

9 458

33 842

28 800

7 416

21 384

Bandhundprøve

23 200

6 605

16 595

38 400

58 393

2 561

Fersksporprøve + elgspor

27 600

2 940

24 660

20 000

2 790

17 210

Blodsporprøve sep.

25 200

15 316

9 884

26 800

10 742

16 058

5 200

7 550

12 952

-5 402

Blodsporprøve samlet

5 200 		

Engerdalsprøva

13 200

25 275

-12 075

22 800

32 791

-9 991

Utstilling Rendalen

55 750

22 554

33 196

65 712

33 823

31 889

Utstilling Røros

63 332

30 636

32 696

69 752

51 062

18 690

505

-505

162 551

-2 767

Kontaktper. Aktivitet 					
Administrasjon

133 359

246 467

-113 108

158 559

Årsmøte ØEHK 						

-32 489

RS 						

-40 756

NM Nordisk deltagelse						

-28 500

			30890 			17382

Balanse 2016

2015

Eiendeler
Premier 			
Klubbeffekter 		
32 600
Kundefordringer 		
43 130
SH 1890.11.09210 Foreningskto
12 9501
SH 1822.08.57669 Høyrentekonto
11 6849

2016
30 408
52 950
1 500
11 0026
11 7662

Eiendeler		

32 2080

31 2546

Egenkap. og gjeld
Levrandørgjeld 		

33 706

6 790

Sum Gjeld 		

33 706

6 790

Egenkapital 01.01.15-01.01.16
Resultat 2015 - 2016

25 7484
30 890

28 8374
17 382

Sum Egenkapital 2015 - 2016

28 8374

30 5756

GJELD OG EGENKAPITAL

322 080

312 546
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Østerdalen Elghundklubb
v/Esten Vingelen
2500 TYNSET

Deres ref.

Vår ref.
Elin Graven

Sted/Dato
Tynset, 23.01.2017

Regnskapsrapport
De fremlagte bilag er gjennomgått og bokført. Bankkonti stemmer med bankutskrift.
Regnskapet er ført på forskjellige avdelinger og konti i tråd med klubbens aktiviteter og etter anvisning
fra Esten Vingelen. Målet med et tett samarbeid på dette er å få til en ensartet og varig kontinuitet i
bruk av konti og avdelinger.
Regnskapet er levert i god orden.
Regnskapet 2016 er gjort opp med et overskudd på kr 17.382.
Egenkapitalen har økt tilsvarende, og laget har god likviditet.
Det anbefales at årsmøtet godkjenner det fremlagte regnskapet.

Vennlig hilsen
VEKSTRA NORD-ØST SA

Elin Graven
Autorisert regnskapsføre

Vekstra Nord-Øst SA, Landbrukets Hus, 2500 Tynset Tlf 62 79 06 00
Avdeling Alvdal, Nord-Østerdalsveien 5089, 2560 Alvdal
Avdeling Folldal, Gruvvegen 83, 2580 Folldal
Avdeling Tolga/Vingelen, 2540 Tolga/2542 Vingelen
Org.nr. 937 513 062 MVA
nord-ost@vekstra.no
www.vekstra.no
AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP - ARS
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VEDTEKTER
for Østerdalen Elghundklubb
tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)
Vedtatt av Årsmøtet 18. Februar 2017
BASERT PÅ LOVNORMAL FOR OMRÅDEKLUBBER TILSLUTTET NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND (NEKF).
VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 5.4.1997 MED ENDRINGER VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 5.4.2003.

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL
§ 1 Navn og definisjon
Østerdalen elghundklubb (ØEHK/klubben) er medlem av Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF), definert som en av
flere områdeklubber i NEKF, og gjennom dette samarbeidende med Norsk Kennel Klubb (NKK) og derigjennom med
anerkjente hundeorganisasjoner i inn- og utland.
Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet NEKF og underlagt NEKFs lover og vedtak.
Alle medlemmer er gjennom NEKFs samarbeid med NKK automatisk medlem i NKK.

§ 2 Formål
Klubbens formål er innen sitt område:
• å arbeide for ansvarlig hundehold
• å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene
• å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse
Formålet søkes fremmet ved:
• å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
• å avholde jaktprøver
• å avholde prøver for å utdanne godkjente ettersøkshunder for bedre ettersøk av skadet vilt
• å avholde utstillinger og unghundfremvisninger
• å utdanne og etterutdanne ettersøks- og jaktprøvedommere, samt bistå NKK med å finne egnede kandidater som
kan og vil bli eksteriørdommere
• å samarbeide med NEKF og andre områdeklubber i saker av felles interesse
• å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt samarbeide
• å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP
§ 3 Typer medlemskap
Medlemskap i ØEHK omfatter:
• klubbmedlemskap
• husstandsmedlemskap
• støttemedlemskap
• æresmedlemskap

§ 4 Opprettelse av medlemskap
Som medlem kan opptas enhver interessert person.
Innmelding skjer via NKK sine hjemmesider (Bli medlem), https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/
innmelding/person_opplysninger.html , hvor man velger ØEHK som medlemsklubb eller ved henvendelse til klubbens
styre / medlemsansvarlig.
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Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling etter Lov
om dyrevern. Person som blir nektet opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte.
Anken må sendes senest 14 dager etter at avslag om opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøres oppmerksom på
ankemulighet og ankefrist.
Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.

§ 5 Medlemskontingent
Medlemskontingenten, som inngår i NKKs totalkontingent, fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlem som
ikke har betalt kontingent ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter.

KAPITTEL 3 - ORGANISASJONEN
§ 6 Områdeklubbens organisasjon
ØEHK består av følgende organer:
• Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)
• Styre
• Valgkomité
• Fagkomiteer
• Revisorer eller Autorisert regnskapsfører
Årsmøtet velger representanter for klubben til NEKFs Representantskapsmøte.

KAPITTEL 4 - ÅRSMØTE
§ 7 Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20. februar. Møtet innkalles
med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis de saker som
skal behandles på årsmøtet, samt styrets innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning. Saker og
forslag som ønskes behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være hhv. styret/valgkomiteens formann i
hende i.h.h.t. årsmøteinnkalling, dog senest 10. januar.
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder:
• godkjenning av innkalling
• godkjenning av saksliste
• godkjenning av årsmøterepresentanter se §7, nest siste avsnitt
• valg av tellekorps
• valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet
• valg av protokollfører
• valg av årsmøtedirigent evt. visedirigent
Årsmøtet skal videre behandle:
1) Årsberetning fra styret og fagkomiteer
2) Styrets årsregnskap og revisorenes eller Autorisert regnskapsførers rapport
3) Innkomne saker
4) Saker fra styret
5) Budsjett
6) RS-saker
7) Tildeling av hedersbevisninger
8) Valg
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•
•
•
•
•
•

Etter innstilling fra valgkomiteen skal årsmøtet velge:
Klubbens leder for 1 år
Klubbens nestleder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år. Maks 2 av styremedlemmene er på valg samme år.
2 varamedlemmer til styret for 1 år
Medlemmer og leder til fagkomiteer foreslått av styret. Leder av fagkomiteer møter på styremøtene med
stemmerett.
• Eventuelt 2 revisorer for 1 år
• Etter forslag fra en eller flere av klubbens medlemmer velges:
• Ett nytt medlem av valgkomiteen
Alle innkomne forslag på medlem av valgkomiteen legges fram for årsmøtet uten innstilling.
• Valg av representanter til NEKFs Representantskapmøte
Etter forslag fra valgkomiteen fastsettes honorar/godtgjørelse til styrets medlemmer inklusiv ledere av fagkomiteer.
Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Som medlem av styret kan man ikke velges som leder av
en fagkomite. Benkeforslag er ikke tillatt under valg.
Valg av styrets leder skal være skriftlig. Andre avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftlig avstemming ikke
kreves. Årsmøtedirigenten har stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller evt. visedirigent dobbel stemme.
Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendring se § 9.
For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for det foregående år,
og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte.
Årsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke står på sakslisten.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. Møtet avholdes innen 8 uker
og innkallingen skal skje på samme måte og med samme frister som for ordinært årsmøte. Bare saker som er oppgitt i
innkallingen kan behandles.

§ 9 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet - ordinært eller ekstraordinært - med 2/3 flertall av de avgitte
stemmer.
Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent av NEKFs styre. Lovendringer som ikke godkjennes kan ankes
til NEKFs RS-møte. Anken behandles som vanlig sak.

KAPITTEL 5 – STYRET I ØEHK
§ 10 Styret i ØEHK - kompetanse og sammensetning
Styrets oppgaver er å:
• Ivareta NEKFs formål
• Lede klubbens virksomhet mellom årsmøtene i.h.h.t årsmøtevedtak og i overenstemmelse med NEKFs lover og
regler
• Opprette nødvendige utvalg og arbeidsgrupper.
Styret kan advare eller be om å tre ut av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlemmer som
handler i strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg på en for klubben eller dens medlemmer uverdig/
skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.
Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser,
kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke saken inn for klubbens årsmøte. Vedkommende skal i
meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist. Årsmøtet kan bestemme om anken skal videresendes
til Lov- og kontrollkomiteen (LKK) i NEKF. Avslår årsmøtet å videresende anken, kan medlemmet selv bringe saken

inn for LKK i NEKF, som lager innstilling og oversender saken til RS. Anken stiles til LKK og sendes NEKFs styre v/
sekretariatet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusive lederen er til stede. Ved stemmelikhet har fungerende
leder dobbeltstemme.

KAPITTEL 6 DIVERSE BESTEMMELSER
§ 11 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved
eventuell oppløsning fatter årsmøtet vedtak om anvendelse av klubbens aktiva. Slikt vedtak fattes med alminnelig
flertall.

A
Returadresse:

Østerdalen Elghundklubb
v/Esten Vingelen
Fløttgjelta
2500 Tynset

0217 www.dmtalvdal.no

