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Referat 

Vest-Agder Elghundklubb 

Møtetype: Styremøte  Neste møte: Etter avtale 

Møtested: Hos KA Møtested: Etter avtale 

Dato/tid: Onsdag 05.06.2019 Referent: Jon Erling Skåtan 

 

Tilstede Referat 
tilsendt Navn Tlf E-mail Sign. 

X X Kurt Andersen 95283282 kurtandersen1974@gmail.com KA 

 X Svein Arne Hillestad 41511845 sveinarne@hillestadbygg.com SAH 

X X Kristian Hestvåg 958 87 240 marnadal@online.no KH 

X X Erik Skogen 902 02 904 eskogen@online.no ES 

X x Jon Erling Skåtan 48254803 elg.jakt@live.no JES 

X X John Thomas Roland 48222161 john.thomas@gmail.com JTR 

 x Georg Staddeland 90072635 georg.staddeland@hotmail.no GS 

 

Sak nr.: Tekst: Tidsfrist: Ans.: 

29 - 19 Innkalling og saksliste sendt på mail. OK.    

30 - 19 Gjennomgang av referatet fra siste styremøte. Alle oppgaven som var 

tildelt, var gjennomført og/eller er under arbeid. Sak 10-19 (om Elgtun) er 

vurdert, men ser ikke at en kan få til enda et arrangement i år. 

  

31 - 19 Ny hjemmeside er på nett, men det gjenstår en del arbeid for å fylle den 

med stoff. Skal prioriteres, med mål om å ha den operativ før 1. juli. Kurt 

spør noen om å hjelpe JES 

ASAP JES 

KA 

32 - 19 Det er nesten ikke gått blod- og fersksporprøver i år. Årsak ukjent. Samme 

i AAEHK. KA hadde tanker om hva som kreves for å få deltagere. Noen 

nye dommere vest i klubbens område er under utdanning.  

 KA 

33 - 19 Vinterutstillingen 2020 blir 18. jamuar. Vinterutstilingen 2021 planlegges 

som 2-dagers, med AA første dag og VA andre dag. Dette avklares med 

AA.  

 KA 

34 - 19 Bruk av vår facebookside som diskusjonsforum. Det var eninghet om at en 

måtte ha en viss takhøyde, men også være oppmerksom på diskusjoner 

som utarter seg og være forberedt på å slette tråder som var i ferd med å 

utarte seg. Særlig være oppmerksom på personangrep og karakteristikker 

av personer.     

 ALLE 

35 - 19 Bandhundkomiteen er i rute før prøvesesongen og har alt på plass.   

36 – 19 Ved neste års søknad om bevegelige prøver, søkes det om to prøver, slik at 

en får avslutta første prøvenummer ca. 1. oktober. Da unngår en at det går 

så lang tid fra prøven gåes til den blir offisiell på nett. 

 KA 

KH 

37 - 19 Reglene for Årets hund er modne for revidering. Kurt kommer med 

forslag. 

 KA 

38 – 19 Det sendes ut regning til de som skal betale for CH-skjold. KH + KA 

finner ut hvem som skal ha regning.  

 KH 

KA 

39 - 19 Det er klubbene som arrangerer UM/NM. For at klubben skal kunne følge 

med på hva som skjer og hvordan planleggingen går, ønsker styret seg 

referatene fra styremøtene i UM/NM komiteen. Styret hadde flere 

konkrete spørsmål til UM/NM styret.  

 JES 

SAH 
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