
 

GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB 
 

ÅRSMØTE 2017 

Lørdag 18. februar kl. 16.00 på  

Nermo Hotel - Øyer 
 

Saksliste 

1. Godkjenning av innkalling 
2. Godkjenning av saksliste 

3. Valg av tellekorps 
4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 
5. Valg av protokollfører 

6. Valg av årsmøtedirigent 
7. Styrets årsmelding for 2016 

8. Styrets regnskap for 2016 
9. Kontingent for 2018 
10. Styrets budsjett for 2017 

11. Innkomne saker 
12. Valg 

 
 
Klubbens styre i 2016 

 
Formann for 1 år    Jan Helge Nordby  På valg 

Nestformann for 2 år   Jostein Volden  På valg 
Styremedlem/ kasserer for 2 år  Per Nermo   Ikke på valg 
Styremedlem/ sekretær for 2 år Jan Lien    Ikke på valg 

Styremedlem for 2 år   Kristine Valebjørg    På valg 
1. Varamedlem for 1 år   Hans Erik Bjørnvolden På valg 

2. Varamedlem for 1 år   Arild Fallingen   På valg 
 

Revisorer 

Arne Bjerkelien         På valg 

Lars Navelsaker        På Valg   

 

Valgkomite 

Ingolf Riseng  (valgt 2014)      Går ut 

John Erik Vestad  (valgt 2015)      Ikke på valg 
Simen Knuts  (valgt 2016)      Ikke på valg 

 
 
 

Premieutdeling etter høstens jaktprøver vil finne sted umiddelbart etter 

årsmøtet. 

 



Overrekkelse av Championatskjold og øvrige æresbevisninger vil finne sted 

under kveldens festmiddag. 

 

Vi oppfordrer alle til å bli med på kveldens festmiddag. Ta gjerne med deg din 

kjære og bidra til å gjøre dette til en festkveld for alle! 

 

Kveldens festmiddag starter kl 19.30. 

 

Kveldens festmeny 
  

 Skogsoppsuppe med røkt reinsdyr, urteolje og hjemmebakt brød 
 Timianstekt hjort, stekt sopp, honningstekte rotgrønnsaker, gratinerte poteter og 

solbærsaus 
 Créme Brulée bringebær fra Moe Gård og sjokoladekonfekt 

 

Festmenyen får du også i år for kun kr 350 - resten spanderer 

Gudbrandsdal Elghundklubb! 

 

Overnatting 

 

Vi har fått et godt tilbud på overnatting i flotte rom for kr 795 for dobbeltrom og 

kr 995 for enkeltrom. Prisen gjelder per person. Da får du også en god frokost 

før du reiser hjem. 

 

Betaling 

 

Din andel av middagen og drikkevarer betales ved bordet, eller føres på rommet 

hvis du velger å bo på Nermo Hotel. 

 

Påmelding 

 

Vi ønsker din påmelding selv om du bare skal delta på det formelle 

årsmøtet. Dette av hensyn til servering av kaffe og kake under årsmøtet. 

 

Meld deg på snarest og senest innen søndag12. februar til  

 

 

Jan Helge Nordby   Jan Lien 

Mobil   953 67052   Mobil  908 27074 

E-post  formann@gehk.no E-post sekretar@gehk.no 

 

 

 

 

 

Hjertelig velkommen! 

 

Styret i Gudbrandsdal Elghundklubb 
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