
  
INNKALLING ÅRSMØTE  
Nord Hålogaland Elghundklubb`s Årsmøte for 2019 
29. Februar 2020, kl.17:00    Brygga Hotell, Lødingen. Møterom. 
 
 

SAKSLISTE 
1. Godkjenning av Innkalling    
2. Godkjenning av Saksliste 
3. Valg av møteleder, som overtar behandling av nedadstående punkter: 

4. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer,  
samt gi observatører rett til å være til stede 

5. Oppnevne referent 
6. Oppnevne tellekorps 
7. Oppnevne to representanter til underskrift av protokoll 

 
Årsmøtet skal videre: 
 

Ø Behandle styrets årsberetning 
Ø Behandle styrets Årsregnskap / Revisorberetning 
Ø Innkomne saker  
Ø Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett 
Ø Valg v/ Valgkomitè 
Ø Arbeidsplan & Budsjett 
Ø Underskrift av protokoll  

 
 
 
 
 
 

 



ÅRSMELDING NORD HÅLOGALAND ELGHUNDKLUBB 
STYRET HAR BESTÅTT AV: 
 
Leder:       Erwin Jacobsen 
Nestleder / Kasserer:    Oddvar Sameien 
Sekretær:     Reidulf Halvorsen 
Styremedlem:     Wiggo Marthinussen 
Styremedlem:     Jan Thore Olsen 
Varamedlem:     Jon Eirik Solberg 
Varamedlem:     Kjell Ole Ervik 
 
Det har ikke vært avholdt formelle samlede styremøter i 2019.  
Klubben har vært driftet ihh. til vedtektene i samsvar med klubbens formål og i 
overenstemmelse med NEKF`s lover og regler. Styremedlemmer har hatt ad-hoc kontakt pr. 
telefon og mail vedrørende henvendelser, hjemmeside, facebookpubliseringer, 
årsmøteinnkalling og arrangering av årsmøte.  
Sentrale personer i styret og klubbens dommere har også arrangert hundesamlinga i 
Sørfjorden.  
 
Første helga i Juli var den nevnte tradisjonelle årlige hundesamlinga i Sørfjorden. 
Hundesamlingen i år ble en suksess; 13 fremmøtte voksne og barn og dommerene. 
Deltakende 6 hunder og 7 førere. Alle sammen, (bortsett fra 3 ekvipasjer ble godkjent  
(bestod ikke fersksporspor)),  for ettersøk denne helga.  
En av disse bestod ny prøve 14 dager etter. De to resterende avventer ny prøve.  
Det ble som vanlig god stemning rundt bålet, med grilling og gode samtaler. 
 
Det ble arrangert aversjonsdressur mot sau på Rise og Flesnes.  
Det var god oppslutning om arrangementene og klubben fikk gode tilbakemeldinger fra 
deltakerne.  
 
Klubben har hatt frafall av to medlemmer med autorisasjon for aversjonsdressur.  
Erwin Jacobsen har vinter/ vår 2019 gjennomført NJFF grunnkurs hund, og NJFF 
aversjonsdressur, samt tilhørende elevarbeider. Utdanningen har vært bekostet av klubben.  
Vi ser det formålstjenlig med ytterligere en aut. instruktør for å stå i tjeneste for klubben.  
 
Leder har ordet: Året har vært som et normalår i aktiviteter for klubben. Men et «redusert 
år» for formell styreaktivitet. Aktivitetene i arbeidsplan har vært gjennomført som planlagt og 
det har ikke vært saker av karakter som har krevd formell styrebehandling.  
Vi har tidligere erfaringer med å kjøre jevnlige styremøter. Det har vært kommentert fra 
styremedlemmer om det reelle behovet for styremøter, sett opp mot tidsbruk og reisetid.  
For ofte styremøter? Kan behovet strupes ned til Tlf / Skype- møter?  
 
I samtale med et medlem ble det sagt så treffende «jammen, vi er jo bare en prøveklubb» 
Ment som at vår aktivitet særlig innretter seg til, og muligens innskrenker seg til den 
nødvendige aktivitet som arrangørledd for jakthundprøver. Og videre aktivitet utover dette 
som vi kanskje ser i andre klubber har vi verken medlemsmasse, ressurser, engasjement eller 
geografi til. Fra mitt private ståsted har jeg interesse av at vi er nettopp en prøveklubb.  
En klubb som fremmer jakthundsaken lokalt, og bidrar til det vi kan.  
Selvsagt også i nødvendig utstrekning oppstrøms med tilsvar til høringer osv.  



Men jeg kjenner at disiplinærlister osv. som kommer rekende på e-post fra sentralt hold blir 
fremmed for meg og slik jeg har opplevd klubben. Sånnt «vås» får andre stå for! 
Fra leders ståsted ser jeg det som greit at vi har en sak om dette på årsmøtet. Se egen sak.  
Der kan vi diskuter realiteter, hvor står vi, og få en rettesnor fra årsmøtet «hvor vi skal». 
For egen del, slik jeg har informert valgkommité om, så har jeg ressurser til å fortsatt bidra på 
det nivået vi er på nå. Men om ønsket er at vi skal være enda mer aktive, følge opp alle ønsker 
til aktivitetsplan; ny-rekruttering, jakthundskole, delta på ledermøter NEKF osv.  
Så er ikke jeg rett person til ledervervet.  
Da bør klubben se seg om etter en person til ledervervet med ledig tid og ressurser for å 
tilfredstille dette ønsket.  
 
Kanskje finns det personer valgkommité ikke er kjent med, som har god tid og entusiasme til 
å dra klubben i retning økt aktivitet, og større deltakelse oppstrøms mot NEKF og NKK ?  
 
Årsmøtet får i saken god anledning til å gi styret en veiledning, eller befeste styreleders valg 
om å ikke avholde styremøter.  
Det kan kanskje være et forslag om at årsmøtet gir styret en rettesnor om minimum aktivitet 
styremøter?  3 kanskje? Møteplan forslag: Mars/April, Juni og Januar.  
Utover fast møteplan tilligger det styret å arrangere ytterligere styremøter etter behov.  
 
Jeg har også tilkjennegitt valgkommité behovet for at personvalg orienteres, slik at vi får inn 
personer som ønsker funksjonen, fremfor at styret konstituerer seg selv.  
En nøkkelperson i styresammenheng er en god sekretær! 
Uten tilknytning og sammenligning til personer eller historikk, kun et eksempel; så nytter det 
lite å velge et styremedlem som ikke liker å skrive, og behersker e-post mindre bra.  
Som deretter får tredd sekretærfunksjonen over seg i konstituerende møte.     
 
Prøver: 
Blodsporprøver:    21 påmeldt og 20 godkjent 
Fersksporprøver:    13 påmeldt og 13 godkjent 
Elgsporprøver:    Ingen påmeldte 
Bandhundprøver:    Ingen påmeldte 
Løshund 1 dags separat   4 påmeldte og 2 premierte 
Løshund 2 dags separat   Ingen påmeldte 
 
Vi gratulerer alle sammen med flotte resultater J 
 
Jaktprøvenes største utfordring for 2019 var at det kom tidlig snø, som lå lenge i store deler av 
prøveterrengene vi rår over. Vi ser også utfordringer med forlenget jakttid på elg.  
Mange jakter langt ut i det som tidligere var høysesong for jaktprøver, og terrengene vi rår 
over er ofte ikke ferdigjaktet. Dette begrenser mulighetene til jaktprøver.  
Styret skal ved prøvetildeling 2021 også ha prøvenummer for Januar, for imøtegåelse av 
utfordring med utvidet jakttid.  
 
Klubben har fortsatt tre Elev/Aspiranter i gang med utdanningen løshund, som lider tildels av 
samme utfordring som over. Disse er Erwin Jacobsen – Jan Thore Olsen og Jon Erik Solberg.  
Det er lenge mellom hver bandhundprøve, men vi har fått signaler om at det kanskje blir noen 
de kommende årene. Klubben har minst tre medlemmer med «ferske» lovende 
bandhundemner.  
 



 
 
Ellers nevnes: 
Vi hadde 92 betalende medlemmer for 2019 mot 97 betalende i 2018 (hittill 2020: 57)  
Medlemstallet har ligget noenlunde stabilt på dette nivået de siste årene.  
 
Ullmax gir fremdeles noen kroner i kassa.  Vi oppfordrer medlemmer til å se  www.ullmax.no 
 
Hjemmesiden fungerer brukbart, vi må gjøre endringer ihh. til GPDR direktivet. Det skal 
komme noe fra NKK/ EHKF på dette. Ellers trenger den kanskje en liten «vask».  
 
Vi vil også oppfordre medlemmene til å tipse eller bringe inn stoff til hjemmeside og 
facebookside.  
 
Klubben har relativt god økonomi (Jamnført regnskapstallene) 
 
 
Vi takker våre dommere for innsatsen i 2019 
 
Styret  
Nord Hålogaland Elghundklubb 
 

 
 
Årsregnskap: 
 
Regnskapet fremlegges i årsmøtet av kasserer.  
 
 
Revisjonsberetning: 
 
Revisjonsberetning fremlegges i årsmøtet av kasserer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innkomne saker: 
 
Styret har sett romslig på den formelle fristen for innkomne saker. 
Det er ikke registrert innkomne saker fra medlemmene til årsmøtet.  
Styret fremmer følgende saker:  
 

• Vedta instruks for valgkommitèen 
Se vedlegg I, nederst. Dette er en instruks utarbeidet av NEKF, som vi er bedt om å vedta.  
Instruksen skal være valgkomitéens verktøy for å gjøre gode beslutninger i Deres arbeide.  
 
Innstilling til vedtak: Årsmøtet vedtar instruks for valgkomité slik den foreligger.  
(Instruksen blir gjeldende fra og med forberedelser til årsmøte 2020 NHEHK)   
 

• Utstilling Laukvik, samarbeid med Vågan Hundeklubb 19.07.2020. 
Orienteringssak. Styret har takket ja til et samarbeide med Vågan Hundeklubb om å stå som 
medarrangør for terminfestet utstilling 19. Juli i Laukvik.  
Klubben deltar som ansvarlig part og tar del i evt. utgifter og inntekter fra arrangementet.  
Vi trenger noen medlemmer og styremedlemmer til å stille på dugnad i arrangørkorpset.  
 
Innstiling til vedtak: Årsmøtet befester styrets vedtak om samarbeide i arrangering.  
Dersom det er personer på årsmøtet som kan tenke seg å delta i dugnad, meldes dette til styret.  

 
• NHEHK - ettersøk/ fallvilt – Klubbens nedslagsområde 

Leder har i 2019 på privat basis engasjert seg ifbm. Sortland Kommunes håndtering av fallvilt og 
ettersøksarbeide. Det var konstatert og påpekt at kommunen benyttet seg av ettersøksjegere som ikke 
innehar godkjente hunder eller formalkompetanse som kreves.  
Det kjennes ikke til at disse ble fortsatt brukt. Kommunen har inngått avtaler med godkj. ekvipasjer nå.  
 
Leder har nylig mottatt henvendelse fra to ulike medlemmer i ulike geografiske områder,  
om ettersøksordningen i respektive kommuner. Det er foreslått at klubben med sin medlemsmasse vil ha 
større tyngde og slagkraft. Og muligheten til å inneha mandat til å engasjere seg i slike saker,  
inkl. disse sakene de føler seg berørt av.  
 
Det kjennes til at det er flere kommuner i klubbens nedslagsområde som ikke benytter godkjente 
ekvipasjer. Likeledes kunne det være interessant å lufte problemstillinger og høste erfaringer fra NEKF 
som muligens har vært borti slike saker ellers i Norge.  
 
Innstilling til vedtak: Årsmøtet gir styret mandat til å fronte ønsker av slik karakter på vegne av våre 
medlemmer. Dette i tråd med klubbens lover om formål, og fremming av jakthundsaken.  

 
• NHEHK drift ihh. til lov og formål 

Les avsnitt fra Leder i årsmelding. Det kan være betimelig med en rettesnor fra årsmøtet for hvilken 
retning vi skal forsøke å dra klubben. Eller om vi er tilfreds med dagens ståsted.  
 
Innstilling til vedtak: Fremmes uten innstilling.  

 
• Utdanning av ytterligere en autorisert aversjonsinstruktør 

Klubben har mistet to autoriserte instruktører for aversjonsdressur. For å fordele byrdene blant 
instruktørene i klubbens tjeneste bør vi erstatte begge disse to med nye instruktører.  
Styret har besluttet å bekoste utdanning av to nye instruktører.  
Mot tillitsbasert gjenytelse og stå i tjeneste i rimelig tid, for avvikling av slik aktivitet i klubbens 
nedslagsområde.  

 
Innstilling til vedtak: Årsmøtet befester styrets vedtak om utdanning av to nye aut. Instruktører 
aversjon. 



Medlemskontingent og budsjett: 
 
NHEHK har ikke tradisjon eller ønske om å være kostnadsdrivende for medlemskontingenten.  
Klubben har sunn økonomi, styrets forslag er at kontingentandel lokalt beholdes uforandret.  
 
Budsjett fremlegges av kasserer under regnskap.  
Aktivitetsplan rulleres.  
 
Innstilling til vedtak: Budsjett godkjennes slik fremlagt. Aktivitetsplan rulleres uten endringer.  
 
 
Valg av styremedlemmer 2020: 
 
Valgkomiteen har bestått av: Gisle Forsaa, Dag Ivar Hansen og Bjørn Berg.  
Nestleder og Kasserer har blitt sammenslått rolle, tildelt 1 person.  
 
Valgkomitéens fremlegger sin innstilling i årsmøtet. 
 
På valg: Leder, 1 år   :  xx  Resultat:  
På valg: Nestleder, 2 år  :   xx  Resultat: 
Ikke på valg: Styremedlem, 2år  :   Wiggo Marthinussen Resultat: 
Ikke på valg: Styremedlem, 2 år  :   Reidulf Halvorsen  Resultat: 
På valg: Styremedlem, 2 år  :  xx  Resultat: 
På valg: Vara, 1 år   :  xx  Resultat: 
På valg: Vara, 1 år   :  xx  Resultat: 
På valg: Revisor, 1 år   :  xx  Resultat: 
På valg: Revisor, vara, 1 år  :  xx  Resultat: 
Ikke på valg: Valgkommitè, leder 1år :    Gisle Forsaa  Resultat: 
Ikke på Valg: Valgkommitè   :    Bjørn Berg   Resultat: 
På valg: Valgkommitè   :  xx  Resultat: 
 
 
Valg av Representanter til RS i NEKF: 
 
Valgkomitéens forslag til representanter: 
 
På valg: Leder    :  xx  Resultat:  
På valg: Nestleder   :  xx  Resultat:  
På valg: Vara    :  xx  Resultat:  
På valg: Vara    :  xx  Resultat:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg I 

 
 

INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 
 

Vedtatt av Årsmøtet i Nord Hålogaland Elghundklubb den 29.02.2020 (NHEHK) 
 

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 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 NHEHK.  VK kan på eget initiativ fremme forslag på 
kandidater. Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis.  

 
6. Forslag på kandidater må være VK i hende/poststemplet senest 4 uker før Årsmøtedato. 

Forsalg på kandidater skal fremmes skriftlig. 

 
7. 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. 

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

 
9. VK skal i riktig tid forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv 

som det etter NHEHK lover tilligger Årsmøtet å velge. 

 
10. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet. 

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

 
 


