
                                                            

Møteprotokoll fra digitalt årsmøte 19.02.2021 på Teams. 
_________________________________________________________________________________ 

ÅRSMØTE 2021 

1. Godkjenning av innkalling - Godkjent 

2. Godkjenning av saksliste - Godkjent 

3. Valg av tellekorps – TERJE VASLAND OG ÅNUND FLÅT (17 MEDLEMMER 

DELTOK) 

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet – ERIK SKOGEN OG JON 

ERLING SKÅTAN valgt. 

5. Valg av protokollfører – TERJE VASLAND 

6. Valg av årsmøtedirigent – JON ERLING SKÅTAN valgt. 

7. Styrets årsberetning – GODKJENT MED SMÅ ENDRINGER 

8. Godkjenning av årsregnskapet, revisors rapport og budsjett 2021. – Godkjent MED 

LITEN FEIL MED BYTTE AV OGGEPRØVEN OG SØRLANDSPRØVEN 

9. Saker på sakslisten - for kommende RS-møte. 

Styret ber om fullmakt i RS saker, men det vil avholdes et Teams møte i forkant hvor 

medlemmer kan komme med innspill og synspunkter. -  Godkjent. 

Innkomne saker: Årets hund statutter– styret hadde ikke klargjort forslag til endringer 

og saken legges ut av styret på hjemmesiden for kommentar 

  

10. Valg-  

- Innstilling fra valgkomiteen ble lagt fram. Alle forslag vedtatt enstemmig.  

Valg:      

Leder Svein Arne Hillestad   På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

Styremedlem Karen Øksendal   På valg 2023 Velges for 2 år Ny 

Styremedlem Jon Erling Skåtan   På valg 2022   Ikke på valg 

Styremedlem Terje Vassland   På valg 2022   Ikke på valg 

Styremedlem Erik Skogen   På valg 2023 Velges for 2 år Gjennvalg 

1. Varamedlem John Tomas Roland   På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

2. Varamedlem Lisa Orthe   På valg 2022 Velges for 1 år Ny 

Kasserer Tormod Glesne   På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

Revisor John Jacobsen   På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

Revisor Rune Johnsen   På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

      

Valgkomite, leder Gerd Bråtveit  På valg 2022 Ikke på valg  
Valgkomite Kurt Andersen  På valg 2023 Ikke på valg  



Valgkomite Alexander Hansen  På valg 2024 Velges for 3 år Ny 

Vara valgkomite Rune Johnsen  På valg 2022 Velges for 1 år Gjennvalg 

      

Honorar:      

Leder Uendret kr 1 500     

Sekretær Uendret kr 1 500     

Møtegodtgjørelse Endres  fra kr 200 til kr. 300 pr. møte   

      

Andre godtgjørelser til f. eks. prøveledere, dommere etc. besluttes i styre.  
To representanter til RS: Styret ber om fullmakt til å velge representantene. Godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2020  
Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 19.02.2021 digitalt på Teams. Innkalling til 

årsmøtet ble lagt ut på Facebook og hjemmeside.  

 

Ved utgangen av 2020 hadde klubben 207 medlemmer, inklusiv 10 husstandsmedlemmer og 3   

æresmedlemmer.  

 

Kommunikasjon med klubbens medlemmer skjer gjennom klubbens Facebook side og 

hjemmesiden. Denne kommunikasjonen er viktig for at medlemmene skal ha mulighet til å 

følge med på hva som skjer og ha en tilhørighet til klubben. Styret har forsøk å oppdatere 

disse jevnlig, men i året som har gått har det blitt litt lite å skrive om. Vi jobber stadig med å 

forbedre akkurat denne biten, og håper vi i 2021 kan bli enda bedre.  

 

Året vi nå har lagt bak oss ble et meget spesielt år. Allerede i mars kom de første 

konsekvensene av pandemien som har rammet en hel verden. Dette har selvfølgelig fått 

betydelige konsekvenser for aktiviteten i klubben. Det er mye vi ikke har kunnet gjennomføre, 

og det har vært både kjedelig og frustrerende. Vi håper inderlig at dette bedrer seg nå utover 

våren så vi igjen kan samles om forskjellige aktiviteter i klubben. Til tross for situasjonen fikk 

vi utrettet mye bra også i 2020. 

 

Klubben stilte på ekstraordinært RS med to representanter, Erik Skogen og Svein Arne 

Hillestad. Det ble besluttet ekstraordinært RS etter krav fra et flertall av områdeklubbene. Her 

var VAEHK aktive i prosessen forut, og var en av klubbene som jobbet for å få en utskiftning 

i Forbundsstyret. RS ble et bra møte, og det endte med at det ble mye utskiftninger i styret. 

Det nye styret ser ut til å fungere meget bra, og de har lagt ned en formidabel jobb etter at de 

overtok. Det er i prosessen avdekket mange kritikkverdige forhold, og tidligere leder er 

politianmeldt for underslag. Ekstra gledelig er det at VAEHK nå har fått inn Jon Erling 



Skåtan som vararepresentant i Forbundsstyret. Han deltar aktivt i mye av det styret jobber 

med. 

 

Klubben arrangerte også i år kurset «ettersøk videregående» sammen med Vest Agder 

dachshumdklubb. Kristian Hestvåg og Torfinn Thomassen var instruktører. 

 

Søndag 21. juni arrangerte klubben familiedag på Lindland gård. Dette samlet nær 80 av 

klubbens medlemmer m/ familie. Været var kjempebra, og det ble en kjempefin dag for store 

og små. 

  

Klubbmesterskapet i elgskyting ble avholdt 19. juli på viltmålbanen i Kvinesdal. Vinner av 

herreklassen ble Vidar Løge. Klubbmester for juniorer ble Ina Helle etter en meget spennende 

omskyting med Iver S Olsen.    

 

I september arrangerte vi sammen med Aust Agder Elghundklubb NM Løshund. Base for 

arrangementet var Troll Aktiv på Evje. Vi hadde jo håpt dette skulle ble en fest som var åpen 

for alle medlemmene, men grunnet Covid-19 måtte vi begrense folkemengden til det 

minimale. Arrangementet ble til tross for dette meget bra, og deltagerne var fornøyde med 

arrangementet. En stor takk til de som hjalp til med rigg og drift, det ble lagt ned en 

formidabel innsats for å få dette så bra. Deltagere fra klubben var Jon Knibestøl/Erik Skogen 

med Gopollhaugens Cantona og Martin Hellestøl med R-f Ronja. 

 

Klubben har igjen lagt bak seg et svært aktivt prøveår og våre dommere var i skogen for å 

dønne 57 ferskspor/blodspor, 132 dager med løshund og 3 dager bandhund prøver. Tabellen 

under viser at det er tatt 11 løshundchampionater, 3 bandhundchampionater og et 

utstillingschampionater. Dette er veldig bra i en sesong hvor det meste av utstillinger ble 

avlyst. Både den tradisjonelle utstillingen klubben har i Mai og to-dagers vinterustillingen 

som var planlagt ble avlyst. Før utstillingen i mai ble det arrangert tre ringtreninger. De fleste 

utstillinger som andre klubber og foreninger skulle arrangere ble også avlyst.  Årets hund og 

andre utmerkelser har vi valgt å utsette til festkvelden som omtales nedenfor. 

 

Eier Hundens navn Regnr. 
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Knut Strisland Setesdalen Rocky No33058/18 x   

Knut Flateland Summit av Raudberget No 42577/17 x   

Terje Vasland Vindmyras Mia No 45282/15 x   

Terje Vasland Hongnis Ziva FI 32487/18 x   

 Simon Orthe Drivheias C-Orry No41609/16 x   

 Erik Skogen Trollskogens D-S  Tina No40755/19 x   

 Daniel Knibestøl Trollskogens Z-E tanja No35026/17  x   

Arvid Neslan Jegerlivets Aslan No 41669/17  x  
Espen Telhaug Brumlehaugens Bonni  No39856/16  x  

Frank Haddeland Tømmerkoias Z-lodin No47412/18   x 

 John Knibestøl/Erik Skogen Gopolhaugens Cantona No 40852/19 x   

 Daniel Knibestøl Gopolhaugens Cantona No 40852/19 x   



Kjetil Ree Nokituvan Dalla FI9534/17 x   

Lisa Orthe LS Hunter  NO51008/18 x   

Jarle Øvrevik Sirdølens Tessi NO44297/16  x  

 

 

 

Det er i sesongen ferdig utdannet 4 nye løshunddommere og to elever er nesten ferdig, slik at 

klubben nå har 31 løshunddommere/elever/aspiranter og 2 bandhunddommere/elever/aspirant. 

 

Regnskapet viser at klubben har en solid økonomi og i 2021 ble det et godt overskudd. 

 

Siden det i år har vært utfordrende/ umulig å gjennomføre sosiale aktiviteter ønsker styret å få 

til en skikkelig klubbkveld utpå våre/sommeren 2021. Vi vil da invitere alle medlemmene til 

en festkveld med middag, utdeling av premier for sesongen 20/21, underholdning og sosialt 

samvær. Det passer også fint med en fest i år for å feire at klubben er 30 år i 2021. Vi vil 

komme tilbake til tidspunkt for dette når vi vet litt mer om når dette lar seg gjennomføre, men 

vi håper mange tar turen da, så vi kan ha en hyggelig og gøy kveld sammen😊 
Det kreves mange villige personer for å drive en så aktiv klubb som VAEHK. Vi vil takke alle 

som stiller velvillig opp slik at det blir mulig å arrangere alle disse aktivitenen. Våre 

sponsorer og samarbeidspartnere skal også i år ha en stor takk for at de stiller med flotte 

premier til våre arrangementer og NM spesielt.  

 

Også i år vil vi rette en stor takk til alle som har stilt med prøveterreng og klubbens dommere 

som fikk en lang sesong. Gode prøveterreng og dommere som kan dømme, er grunnlaget for 

at alle som vil, får testet og premiert hunder på jaktprøver. Dette er en hovedårsak for at 2020 

ble et nytt godt år for Vest-Agder Elghundklubb.   

 

 

Styret VAEHK 2021.  

Leder Svein Arne Hillestad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Erik Skogen                                                                                                        Jon Erling Skåtan  

 


