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DIGITALT ORDINÆRT ÅRSMØTET I BUSKERUD ELGHUNDKLUBB 
TORSDAG 25. FEBRUAR KL. 18.00 PÅ TEAMS. 

  
24 stemmeberettiget deltok på teams.  
 
SAKSLISTE: 
 
1.21 Godkjenning av Innkalling 
Godkjent 
 
2.21 Godkjenning av Saksliste 
Godkjent 
 
3.21 Valg av tellekorps 
Ola Narverud og Tor Klokseth 
 
4.21 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
Haavard Fredrik Borgen og Svein Brattås 
 
5.21 Valg av protokollfører 
Guro Storebraaten Kolbjørnsrud 
 
6.21 Valg av årsmøtedirigent og visedirigent 
Ellen Tråen og Tina Andreassen 
 
7.21 Årsberetningen 
Ellen legger frem året som har vært for styret, jaktprøvekomite og utstillingskomite. 
Kommentarer til årsberetningene: 

- Bandhund kurs ble arrangert 8.juli, ikke 8.juni slik det står i beretningen.  
- BEHK hadde deltaker på Ungdoms NM bandhund med Holtehagens Arwen, fører Kristian 

Bjerke, eier Nils Bjerke 
- Holtehagens Arwen, eier Nils Bjerke mottok også bandhund championat i 2020.  

 
Godkjent med kommentarene ovenfor.  
 
8.21 Regnskap og revisjonsrapport (Legges frem på årsmøte) 
Godkjent. 
 
9.21 Kontingent for 2022 
Styrets forslag er at den er uendret. 
Godkjent. 
 
10.21 Budsjett 
Godkjent 
 
11.21 Saker til RS (Ligger på hjemmesiden)  
RS – saker ble gjennomgått av Ellen. 
Se kommentarer og avstemminger i sak 12.21. 
Godkjent. 
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12.21 Innkommende saker 

11.21.01 Styrets forslag til vedtak av championatregler. 
Ellen legger frem styrets forslag fra årsmøte 2019. 
 
Thorleif Bergan har ordet 
 
Gaute Vraalstad har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 
 
Frode Haugen har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 
 
Haakon Fredrik Borgen har ordet 
 
Svein Brattås har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 

 
Nils Bjerke har ordet 

 
Thorleif Bergan har ordet 
 
Anders Nyhuus har ordet. 
 
Thorleif Bergan har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 
 
Haakon Fredrik Borgen har ordet 
 
BEHK `s representanter skal fremme vårt forslag på RS, men hvis det ikke blir et alternativ så 
får representantene mandat til å stemme på det nærmeste alternativet.  

 
Resultatet ble 0 stemmer imot og 24 stemmer for. 
 
11.21.02 Styrets forslag til vedtak av jaktprøveregler for løshund 
Ellen går igjennom «RS-sak 2021 - Jaktprøveregler for løshund» og legger frem styrets 
forslag til vedtak. 
 
Svein Brattås har ordet 
 
Thorleif Bergan har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 
 
Per Green har ordet 
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Haakon 
 Fredrik Borgen har ordet 
 
Ola Narverud har ordet 
 
Nils Bjerke har ordet 
 
Svein Brattås har ordet 
 
Thorleif Bergan har ordet 
 
Styret ber årsmøte om avstemming på at styret kan gå i dialog med andre klubber og 
utarbeide et felles forslag.  
Resultatet ble 0 stemmer imot og 24 stemmer for.  

 
11.21.03 Styrets forslag til vedtak av unghundchampionat 
Ellen legger frem saken fra FS. 
 
Ola har ordet 
 
Styrets forslag er at forslaget om unghundchampionat forkastes. 
Resultat 0 stemmer imot og 24 stemmer for.  

 
11.21.04 Styrets forslag til vedtak for endring i krav for avlshunder for NEG 
Ellen går igjennom FS forslag til vedtak og legger frem styrets forsalg til vedtak. 
 
Styret ba årsmøte om avstemming på at styrets forslag kunne sendes til RS. 
Resultatet ble 0 stemmer imot og 24 stemmer for. 

 
11.21.05 RS 2021, valg mm. 
 
Ellen går igjennom valg listen. 
 
Anders Nyhuus har ordet 

 
Styret foreslår Ellen Tråen inn som 1.vara til styret i FS og  i tillegg at RS delegatene får 
mandat til å stemme ut i fra det som er gjeldene på RS.   

 
Resultatet ble 0 stemmer imot og 24 stemmer for. 
 
Godkjent  

 
13.21 Representanter til årets Representantskapsmøte, etter Norske elghund klubbers forbund 
lover har Buskerud rett til å stille med 4 representanter. 
 Styret ber årsmøtet om fullmakt til å velge hvem som skal delta under RS.  

 
Resultatet ble 0 stemmer imot og 24 stemmer for.  
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14.21 Valg 
Leder:     Ellen Tråen – På valg, tar ikke gjenvalg 
Nestleder:    Tor Klokseth – På valg, tar gjenvalg 
Kasserer:    Jan Tore Fuglerud - På valg, tar gjenvalg 
Sekretær:   Guro Storebraaten Kolbjørnsrud – Ikke på valg 
Leder jaktprøveutvalg:   Ola Narverud – På valg, tar ikke gjenvalg 
Leder utstillingsutvalg:   Tina Andreassen – På valg, tar gjenvalg 
1. varamedlem:   Anders Nyhuus – På valg, tar gjenvalg 
2. varamedlem:   Magnus Garaas – Ikke på valg 
 
Revisor:   Asbjørn Nubberud – På valg, tar gjenvalg 
Revisor:   Kåre Molia – På valg, tar gjenvalg 
 
Valgkomite leder:   Kjetil Sandbæk – På valg, kan ikke gjenvelges 
Valgkomite:    Lars Tuttanrud – Ikke på valg 
Valgkomite:    Espen Gravermoen – Ikke på valg 

Valgkomiteen forslag ble godkjent. 

Håkon Fredrik Borgen inn som ny leder 

Svein Brattås inn som ny leder i jaktprøveutvalget 

Håkon Midtskogen inn i valgkomiteen 

- Kommentar til valget: Tor Klokseth er ikke på valg i år, men neste år.  
- Kommentar til valget: Kåre Molia er ikke på valg i år, men neste år.  
 

Styret. 


