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Sekretær 
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 MØTEREFERAT VEHK: 

 

Innkalt Deltatt  

Jan Bøhle                                         (JB) 

Ole Brekke Waal                             (OW) 

Eivind Lindseth                               (EL) 

Tarjei Skjørdal                                 (TS) 

Øystein Allum                                 (ØA) 

Jørgen Rønneberg                            (JR) 

Jon Nomme                                      (JN) 

Kari S. Kihle                                    (KK) 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

Leder 

Nestleder 

Kasserer 

Sekretær  

Styremedlem, leder jaktprøveutvalg 

Styremedlem, leder utstillingsutvalg 

Varamedlem 

Bandhundkontakt (tale og forslagsrett) 

Tid:   03.09.20 Kl. 1900 Sted: Breidablikk 

Utarbeidet av: Tarjei Skjørdal Dato for utarb.: 19.09.20 

Fordeling: Møtedeltakere 

 

Saksliste: 

Nr. Tekst 

20/5 Dagsorden  

20/6 Gjennomgang av Referat fra 27.07.20  

20/7 Rekonstituering av styret, da Jørgen har bedt om å bli fristilt fra 
sine tillitsverv i VEHK. 
 
Valg av ny leder i utstillingskommiteen: 

20/8 - Status blod-og ferskspor prøver 
- Oppsummering dressur- og ettersøkskurs 
- Oppsummering bandhundkurs 

20/9 Status jaktprøveutvalget: 
To dagers samlet prøve 9.-10.november. 

20/10 Forslag om at vi arranger en medlemskveld  
17.eller18.november i Elghundklubbens regi.  

20/11 Oppdatering av epost og medlemslister  

20/12 RS-2020: Gjennomgang av aktuelle saker, se tilsendt RSmappe 
med vedlegg. 

20/13 Plassering av referater på vehk.no  
20/14 Eventuelt 
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Saker: 

Nr. Tekst Ansvar Frist Lukket 

20/05 
Dagsorden settes, aktuelle saker ut over saksliste: 

- Oreintering om registerings program. 
- Forespørsel om å dekke dommer overnatting på 

NM. 

   

20/06 
Gjennomgang av Referat fra 27.07.20  
Godkjent. 

   

20/07 
Rekonstituering av styret. Jon Vidar blir nytt fast 
styremedlem da Jørgen har bedt om å bli fristilt fra sine 
tillitsverv i VEHK. 
 
Valg av ny leder i utstillingskommiteen: 
Vi har pr. I dag ingen til å overta som leder i 
utstillingskommiten, styret jobber med dette. Informerer 
valgkommiteen 

 

 

 

 

JB 

  

20/08 
Status blod-og ferskspor prøver: 
Gjennomført 12-13 blod og ferskspor prøver i sommer. 
 
Oppsummering dressur- og ettersøkskurs: 
Kurset er vel gjennomført, gode tilbakemeldninger. 
Mottat støtte fra Studieforbundet Natur og Miljø. 
 
Oppsummering bandhundkurs: 
Gjennomført Bandhundkurs i buskerud, 16 deltakere. 

   

20/09 
Status jaktprøveutvalget: 
To dagers samlet prøve 9.-10.november 
Åpnet påmelding for endagersprøva. 
Skal sammenstille info å legge ut på Hjemmeside. 
Utvalget Har gjennomgått forslaget til nye 

Jaktprøveregler. 

 

 

ØA 

  

20/10 
Forslag om at vi arranger en medlemskveld  
17.eller18.november i Elghundklubbens regi.  
 
Leders bakgrunn for saken: 
 
Dette for å få flere i hunde- Vestfold til å motivere og 
engasjere seg med hundene sine i klubbens ulike 
aktiviteter. I tillegg ønsker jeg at flere som driver med 
storviltjakt gir tilgang til prøveterreng og også går prøver 
og kurs.  Jeg ønsker å sette fokus på jaktprøver, 
utstilling, ettersøk, tilgang på prøveterreng og 
rekrutering av nye aspiranter til de ulike dommertypene. 
Og vi oppnår å vise mange av våre medlemmers 
engasjement og innsats på ulike områder. 
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:Konkret har jeg fått tak i navnelister på nesten alle 
jaktledere (storvilt) i Vestfold og har tenkt å invitere disse 
sammen med våre medlemmer til en medlemskveld 
hvor vi har en rekke korte innlegg om temaene over. Det 
kan bli endel folk, så jeg tenker stort lokale midt i 
Vestfold (Vivestad? f.eks) 
  
I tillegg vil jeg sammen med jaktprøveutvalget 
problematisere noen utfordringer vi har rundt f.eks 
rekrutering til dommere, samt tilgang på prøveterreng. 
Jeg har også tenkt et innslag med en profilert person 
som kan bidra til å si noe fornuftig og aktuelt om enten 
storviltjakt, miljø, hundehold, eller  jakta og samfunnet 
og hvordan få aksept for det vi driver med. 
 etc spesielt. 
  
Deretter åpner vi for spørsmål av felles interesse.  
  
De korte innledningene kan vare alt fra 5-20 minutter og 
ta for seg hvorfor vi har og hva er for eksempel 
fersskpor-, blodspor- jaktprøve etc. Gjerne med en kort 
innføring av hvordan hver enkelt prøve gjennomføres og 
hvordan man kan trene til den.  
  
Vi har mange flinke og engasjerte medlemmer i klubben 
og derfor har jeg spurt et utvalg om de kan  tenke seg å 
bidra denne kvelden. 
  
På temaene kan være: 
                Eksteriørutstilling hva og hvorfor?,   
                Fersksporprøve hva og hvorfor?  
                Blodsprorprøve hva og hvorfor?  
                Løshundprøve hva og hvorfor?  
                Bandhundprøve Hva og hvorfor? 
                Ettersøk – og etter søks utdanning, hva, hvem 
og hvorfor? 
                 
Innleggene kan enten legges opp som et kort foredrag 
med noen FÅ bilder eller power points, eller 
jeg kan intervjue den enkelte på  de mest sentrale 
spørsmålene på temaet som vi på forhånd har blitt enige 
om. 
  
 Forslag til vedtak: 
VEHK avholder medlemskveld i november 2020 med 
teamer over som ramme.  
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Styret enes om dette forslaget. Tar utgangspunk i 
gjennomføring i midten av Januar. 
 
Jan tar ansvar for innholdet i møtet og leie av lokale. 
Jon Vidar  og en til, kanskje Eivind tar på seg litt rigging.  

 

 

JB 

20/11 
Oppdatering av epost og medlemslister: Sekretær ser 
på dette. 

TS 
  

20/12 
RS-2020 gjennomgang av aktuelle saker, se tilsendt 
RSmappe med vedlegg. 
 

Leders forslag til vedtak:  

Styret i VEHK ber FS om å iverksetter en  
granskning av NEKFs regnskaper de siste 5 
årene spesielt med tanke på 
kostnadsutviklingen jfr revisorberetningen for 
2019: 

«I likhet med forrige revisjonsrapport ser 
revisorene det formålstjenlig at styret og 
forbundet har spesielt fokus på følgende 
kostnadskonti: 5390 Møtegodtgjørelse, 6860 
Møter, 7140 Reisekostnader og 7100 
Bilgodtgjørelse på til sammen kr. 879.500,-, en 
økning på kr. 380.900,- fra året før. Denne sum 
utgjør 39 % av totale driftskostnader i 2019.»  

Samt kontoene 6721 Økonomisk rådgivning, 
7430 gaver ikke fradragsberettiget. Eventuelt 
også andre kontoer granskerne finner å ville 
belyse. Rapporten skal gjøres tilgjengelig for 
områdeklubbenes styrer som skal gis 
anledning til innsyn i samtlige bilag på 
granskede kontoer. 

Når det gjelder valg på RS 2020 er årets innstilling fra 
valgkomiteen mildt sagt sprikende, så jeg tenker at her 
får vi høre og se hva som kommer opp av reelle 
alternativer på Rset og da stemme etter hva vi tror er 
best for forbundet. Jfr : «Fra valgkomiteen: 
  
Hei 
Vedlagt følger valgkomiteens innstilling til valg RS 2020 
Valgkomiteen klarte denne gangen ikke å enes om felles 
forslag, derfor ser listen ut som den gjør og er vår 
innstilling til valg. 
Vedlagt følger cv’er til de fem vi har mottatt cv’er på. 
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Det kan se ut som det blir opp til RS å avgjøre om 
denne formen for “helgardering” på plasser som i 
utgangspunktet ikke er på valg er OK, dette vil i såfall 
skape presedens. 
Jeg har konsultert leder LKK og han var usikker, men 
syntes det kunne være greit at det var RS som avgjorde, 
LKK vil komme med sin vurdering i forkant av valget. 
  
Mvh valgkomiteen 
Kjell Kruke          Bjørn Grue         Cato Flatner” 
 
 
Styret Støtter ikke forslag til vedtak 
Forslaget faller. 
 
Gjennomgang av FS sin innstilling til RS mappe: 

- Tas til Orientering. 
 
Styret enes om at Endre Stakkerud bør velges til ny 
Leder. 

20/13 
Plassering av referater på vehk.no 

- Sekretær og Leder ser på tekniske muligheter for 
å gjennomføre dette. 

TS 

JB 

  

20/14 
Eventuelt 

- Det er kommet et nytt påmelding og 
registeringssystem for Løshundprøver.  Vi er 
igang med dette. 
 

- VEHK vedtar å dekke overnatting for dommer på 
Løshund NM. 

 
- Det må søkes om Sporprøver og Løshundprøver 

før 31.10. 
 

- Neste Styremøte blir i uke 45 

 

 

 

 

 

 

 

ØA 

  

     

     

 


