
                                                            

Styret for Vest-Agder Elghundklubb innber til årsmøte  

Fredag 18.02.2022 kl. 19:00 på Kvåstunet i Lyndal. 
_________________________________________________________________________________ 

PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2022 

1. Godkjenning av innkalling  

2. Godkjenning av saksliste  

3. Valg av tellekorps  

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet  

5. Valg av protokollfører  

6. Valg av årsmøtedirigent 

7. Styrets årsberetning  

8. Godkjenning av årsregnskapet, revisors rapport og budsjett 2023. 

9. Saker på sakslisten, innkomne saker. 

10. RS- saker. 

  

11. Valg 

- Innstilling fra valgkomiteen legges fram 

Leder velges for 1 år  

2 styremedlem velges for 2 år 

1. varamann velges for 1 år  

            2. varamann: velges for 1 år. 

            2 revisorer: velges for 1 år 

Kasserer velges for 1 år 

Valgkomite et medlem velges for 3 år 

To representanter til RS: Styret ber om fullmakt til å velge representantene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

Styret i Vest-Agder elghundklubbs årsberetning for 2021 

 

Vest-Agder elghundklubb avholder sitt årsmøte 18.02.2022 på Kvåstunet i Lyngdal. 

Innkalling til årsmøtet ble lagt ut på Facebook og hjemmeside.  

 

Ved utgangen av 2021 hadde klubben 212 medlemmer, inklusiv 13 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 underveis, men med enda et år preget av covid pandemien har det blitt litt lite å skrive 

om. Vi jobber stadig med å forbedre akkurat denne biten, og håper dette blir enda bedre i 

2022.  

 

Året vi nå har lagt bak oss ble enda et år preget av pandemien. Det har gjennom året vært mye 

restriksjoner, noe som selvfølgelig har påvirket klubben en del. Vi har ikke kunnet holde på 

med så mye og på en måte som vi har ønsket. Men med tanke på utfordringene føler vi 

klubben har klart å holde aktiviteten på et bra nivå. 

 

RS ble i 2021 avholdt digitalt på Teams. Klubben deltok med to representanter, Svein Arne 

Hillestad og Terje Vasland. 

Det nye forbundsstyret har etter vår oppfatning gjort en formidabel jobb. De har lagt ned mye 

arbeid i å rydde opp i gamle ting, samt jobbet aktivt med nye saker. Det er godt å se at det nye 

styret fungerer så bra. 

 

Søndag 26. juni arrangerte klubben familiedag på Lindland gård. Rundt 40 hadde møtt opp, 

alder fra 4 mnd og oppover. Været var helt topp og både små og store virket å kose seg med 

grillmat og med de koselige opplevelsene Lindland gård tilbyr. 

  

Klubbmesterskapet i elgskyting ble avholdt 30. juli på viltmålbanen i Kvinesdal.     

Klubbmester i skyting 2021 ble Kjell Ola Orthe, Arve Espeland ble nr 2 og Simen Orthe nr 3. 

I juniorklassen delte Mathias Orthe og Ina Helle seieren. Totalt var det 12 deltagere i 

klubbmesterskapet år. 

Vi takker arrangøren Kvinesdal viltmålklubb som igjen sto for arrangementet. 

 

Elghundfesten ble arrangert 7. august på Utsikten hotell i Kvinesdal. Det var påmeldt 58 

personer. Det var en helaften der vi feiret oss selv som 30 åring, delte ut premier og 

utmerkelser vi normalt avslutter årsmøtet med, spiste en bedre middag og avsluttet med 

elgjaktshow av Högfoss og Fallan.  

 

12.og 13.august arrangerte Østerdalen Elghundklubb NM bandhund. Vår ekvipasje Berit 

Grøtteland Helland og Rocky hadde ikke hellet med seg og greide ikke helt å hevnde seg i 

årets NM. 

 



 19. oktober arrangerte Vest-Oppland  samt Hallingdal og Valdres elghundklubber 

Ungdomsmesterskap for Løshund. Fra vår klubb deltok Sven Andre Hamre med Koimyra’s 

Tinka. Det ble en andrepremie denne dagen og det holdt til en 8. plass blant 15 deltagere. 

 

Lørdag 13. november arrangerte Agderklubbene unghundprøve. Prøven var en dags prøve for 

hunder opp til 24 mnd. Det ble satt tak på 15 hunder og prøven ble fulltegnet. 10 av de 14 

hundene som fullførte, gikk til premiering. 

 

Vi har i løpet av året gjennomført to utstillinger. Den tradisjonelle utstillingen på Kloster ble 

gjennomført litt forsinket, og nå i januar gjennomførte klubben utstilling over to dager 

sammen med Aust Agder Elghundklubb. Det var veldig bra med hunder på begge 

utstillingene. Veldig gøy at så mange melder på hundene disse dagene.  

Før begge våre utstillinger har klubben arrangert ringtreninger. Det har vært fantastisk bra 

oppmøte på disse, og det er gøy når så mange stiller opp og engasjerer seg. 

 

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

dømme 66 ferskspor/blodspor, 82 dager med løshund, og 5 dager med bandhund. Dette er 

veldig bra i en sesong med tanke på situasjonen som har vært, og med til tider krevende 

føreforhold. Årets hunder og andre utmerkelser blir offentliggjort på årsmøtet. 

 

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

klubben nå har 37 løshunddommere/elever/aspiranter og 1 bandhunddommer. 

 

Klubben har fortsatt en sund og god økonomi. Det er i løpet av året brukt litt ekstra på 

elgfesten og det er kjøpt inn nye klubbjakker. Styret ønsket å gjøre litt ekstra for klubbens 

medlemmer i jubileumsåret. 

 
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 aktiviteten. Våre sponsorer 

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

arrangementer.  

 

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 hovedgrunnen til at 2021 

ble et nytt godt år for Vest-Agder Elghundklubb.   

 

Til slutt vil leder få takke for to veldig fine år. Det har vært en spennende reise med utrolig 

mange fine opplevelser. At det til tider også har vært utfordrende og tidvis krevende med 

personlige utfordringer, pandemi og utfordringer nasjonalt skal det ikke legge skjul på. Men 

leder vil derfor rette en stor takk til styret som har lagt ned en enorm innsats. Uten så mye 

gode folk i styret og i klubben generelt hadde det aldri gått. Men akkurat det har vært 

klubbens styrke i mange år, alle er like viktige!  

Leder vil ønske det nye styret lykke til i arbeidet fremmover 

 

Styret VAEHK 2022.  

Leder Svein Arne Hillestad 
 

8. Årsregnskp og budsjett (ikke klart pr. 05.02.) 



9. Saksliste 

 

Sak 1: Forslagstiller Ånen Flaat 
Etter det jeg har har funnet, mangler det instruks for valgkomiteen. Vedlagt ligger malen 

fra Forbundet.  For at den skal være gyldig må den godkjennes av årsmøte. 

 

Styrets forslag til vedtak: Vedlagte instruks vedtas. 

 

INSTRUKS FOR VALGKOMITE (VK) 
 

Vedtatt av Årsmøtet i Vest-Agder Elghundklubb den 18.02.2020 
 

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 forelegge Årsmøtet innstilling med forslag på kandidater til alle verv 

som det etter Vest-Agder Elghundklubb sine lover tilligger Årsmøtet å velge. 

 

6. 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 i  Vest-Agder Elghundklubb kan på eget initiativ fremme 

forslag på kandidater. Opplysninger om eventuelle gjenvalg tilkjennegis.  

 

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

Forsalg på kandidater skal fremmes skriftlig. 

 

8. 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. 

 

9. Innstillingen fra VK skal følge innkallingen til Årsmøtet. 

 

10. I innstillingen inntas først de kandidater som er «anbefalt av VK» for de enkelte verv. 

Dernest inntas forslag som ikke har oppnådd VKs anbefaling. Alle forslag føres opp med 

forslagstillers navn angitt. 



 

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

 

 

 

Sak 2: Forslagstiller Ånen Flaat 
Jeg vil foreslå at hjemmesiden til klubben blir fornyet og gjort mer oppdatert. 

AAEHK har fått laget en ny hjemmeside som virker veldig grei og oversiktlig. Skal man 

ha en hjemmeside må den være oppdatert og lett og finne fram på (her skorter det 

nok på den vi har nå). 

 

Styrets forslag til vedtak: Forslaget tas til etteretning og overlates nytt styre til 

vurdering. 

 

10. «RS saker» se vedlegg og egne dokument 

 

    

RS 1: Nye championatregler 

RS 2: Hvilende NUCH 

RS 3: HD saken 

RS 4: Valg av Forbundsstyret med flere på RS 

 
Styrets forslag til vedtak: Representater får fullmakt til å stemme på RS 
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Innstilling fra valgkomiteen til  

årsmøte i Vest-Agder Elghundklubb 2022.  

Valg:      

Leder Erik Skogen Ny (fra styret) På valg 2022 Velges for 1 år 

Nestleder/Styremedlem Morten Hauge Ny På valg 2022 Velges for 1 år 

Styremedlem Karen Øksendal Ikke på valg På valg 2023 Et år igjen. 

Styremedlem Torkjel Tofte Ny På valg 2022 Velges for 2 år 

Styremedlem Lisa Orthe Ny (fra vara) På valg 2022 Velges for 2 år 

1. Varamedlem Kristin Hestvåg Ny På valg 2022 Velges for 1 år 

2. Varamedlem Roy Arne Egenes Ny På valg 2022 Velges for 1 år 

Kasserer Tormod Glesne Gjennvalg På valg 2022 Velges for 1 år 

Revisor John Jacobsen Gjennvalg På valg 2022 Velges for 1 år 

Vararevisor Rune Johnsen Gjennvalg På valg 2022 Velges for 1 år 

     

Valgkomite, leder Kurt Andersen  På valg 2023 Ikke på valg 

Valgkomite Alexander Hansen  På valg 2024 Ikke på valg 

Valgkomite Terje Vasland Ny På valg 2022 Velges for 3 år 

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

     

Honorar:     

Leder Uendret kr 1 500    

Sekretær Uendret kr 1 500    

Møtegodtgjørelse Uendret kr 300 pr. møte  

     

Andre godtgjørelser til f. eks. prøveledere, dommere etc. besluttes i styre. 
 
Orientering om valget: Erik Skogen hadde et år igjen i styrets forslagfør han var på valg. Når han 
nå foreslåes som leder må nytt styremedlem velges for et år. Dette for å ertsatte Erik Skogen sin 
gjenværende periode.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 



RS2 

 

 

 
 


