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NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND  

LØRDAG 11. APRIL 2013 

THON HOTEL OSLO AIRPORT 
 

Forbundssekretær Arild Visdal åpnet RS-møtet 2013 og overlot ordet til leder i Norske 

Elghundklubbers Forbund, Nils-Erik Haagenrud, som ønsket alle velkommen. 

 

Ordfører overtok deretter, og følgende saker ble behandlet. 

 

 

RS.sak 1.13 

GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER 

 

Fullmaktskomiteen leverte fullstendig liste over klubbenes delegater, med følgende resultat: 

 

Fullmaktskomiteen registrerte 92 stemmeberettigede RS-delegater med stemmer. Av disse 

møter gjennom 16 fullmakter.   

   

VEDTAK: RS settes med stemmeberettigede RS-delegater med 92 stemmer, herav 16 

fullmakter. 

  

 

RS.sak 2.13  

GODKJENNING AV INNKALLING  

   

  Ord til saken: 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 

 

 

VEDTAK: Innkallingen godkjennes. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

RS.sak 3.13  

GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Ord til saken:  

 

  Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Utsendt saksliste godkjennes. 

 

VEDTAK: Utsendt saksliste godkjennes. 

Vedtaket var enstemmig. 
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RS. sak 4.1.13 

VALG AV PROTOKOLLFØRER  

 

Ordfører fremmet flg. forslag:  

Jan Lien, Gudbrandsdal Elghundklubb 

 

VEDTAK: Jan Lien velges til protokollfører. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

RS. sak 4.2.13 

VALG AV TELLEKORPS 

 

Ordfører fremmet flg. forslag:  

  Svein Kristiansen, Follo og Østfold Elghundklubb 

  Sigmund Sørum, Vestoppland Elghundklubb 

  Birgit Bilstad, Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 

 

VEDTAK: Svein Kristiansen, Follo og Østfold EHK, Sigmund Sørum, Vestoppland EHK 

og Birgit Bilstad, Jotunfjell Fjordane EHK velges til tellekorps. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 
RS.sak 5.13 

VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

 

Ordfører fremmet flg. forslag:  

Helge Jakobsen, Troms Elghundklubb 

Solveig Haugan Jonsen, Vestfold Elghundklubb 

 

VEDTAK: Helge Jakobsen, Troms Elghundklubb og 

Solveig Haugan Jonsen, Vestfold Elghundklubb velges til å undertegne 

 protokollen. 

 Vedtaket var enstemmig. 

 

 

 

RS. sak 6.13  

LOV- OG KONTROLLKOMITEENS ERKLÆRING   

 

Ord til saken: 

Leder av kontrollkomiteen Knut Ole Røed refererte erklæringen fra Lov- og 

kontrollkomiteen 2012. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak: 

Erklæringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas til etterretning. 

  

VEDTAK: Erklæringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas til etterretning.  

Vedtaket var enstemmig. 
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RS. sak 7.13  

FORBUNDSSTYRETS ÅRSBERETNING/ORIENTERING 2012 

 Forbundsstyreleder Nils-Erik Haagenrud refererte Forbundsstyrets 

årsberetning. 

Ord til saken: Stein Briskeby ønsker ett vedlegg til årsmeldingen. Han ønsker i 

årsmeldingen at det nordiske samarbeidet ble ivaretatt og fulgt opp, også på 

dataløsninger. 

  

Årsmelding fra Avlsutvalget Norsk Elghund Grå 2012 

ved Jan Erik Andersen. 

Ord til saken: Arne Sandin etterlyser status/statistikker for NEG i forhold til 

jaktprøver, hd o.l. Etterlyser oppdatert informasjon rundt dette. Jan Erik svarte 

på dette, og viser til at for fremtiden så vil mye av dette ligge oppdatert på 

www.dog123.no  

 

Årsmelding fra Avlsutvalget Norsk Elghund Sort 2012 

ved Bård Johnsen.  

Ord til saken: Manglet 2 hunder på champion oversikt, disse blir rettet opp og 

ny årsmelding blir oversendt forbundsstyret. 

  

Årsmelding fra Avlsutvalget for Svensk Hvit Elghund 2012 

Ingen ifra avlsutvalget var til stede. Ordfører påpeker at representanter ifra 

avlsutvalget bør være representert på RS. 

 

Ord til saken: 

 

Årsmelding fra Avlsutvalget for Laikarasene 2012 

Ingen ifra avlsutvalget var til stede. Ordfører påpeker at representanter ifra 

avlsutvalget bør være representert på RS. 

Ord til saken: 

 

Årsmelding fra Løshundkomitéen 2012 

ved Kjell Kruke 

Ord til saken: Oddbjørn Skauerud ønsket å vite om det som løshundkomiteen 

hadde i sin årsberetning rundt løshunddommerer og godkjenning som  

ferskspordommer er godkjent av NKK. Kjell Kruke: Saken er ikke avklart med 

NKK, men FS/løshundkomiteen jobber mot NKK sånn at dette blir avklart. 

 

Årsmelding fra Bandhundkomiten 2012 

ved Jan Kåre Lie 

Ord til saken:  

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:  

Forbundsstyrets årsberetning godkjennes som Forbundsstyrets årsberetning for 

2012, med ett tillegg: skrivet til Stein Briskeby blir med som en protokoll 

tilførsel. 

 

http://www.dog123.no/
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VEDTAK: Forbundsstyrets årsberetning godkjennes av RS 2013 som Forbundsstyrets 

årsberetning for 2012. 

Vedtaket var enstemmig.   

 

 

RS. sak 8.13  

FORBUNDSSTYRETS ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING 

 

Gjennomgått av Forbundsstyrets sekretær, Arild Visdal 

 

Ord til saken: Bjørn Bjørketvedt: Nordisk mesterskap har ett underskudd på  

160 tusen kroner, verdien av Nordisk mesterskap må vurderes, sett mot avl, da 

dette er en aktivitet som kostet alt for mye i 2012.  

Nils-Erik Haagenrud: FS tar dette til etterretning. 

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:  

Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2012, samt at 

revisors beretning tas til etterretning. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2012, samt at 

revisors beretning tas til etterretning. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

 

RS. sak 9.13  

FASTSETTING AV OMRÅDEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL 

FORBUNDET 

 

   

  Ord til saken:  

 

Forbundsstyrets forslag til vedtak:  

 

  Forbundsstyret foreslår for RS 2013 uendret medlemskontingent fra  

  områdeklubbene i 2014, kr. 160,- pr. medlem. 

 

  

VEDTAK: Områdeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2014 settes til kr. 160.  

                        Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

RS.sak 10.13  

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2013/14 
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Forbundets sekretær Arild Visdal gikk gjennom budsjettet.  

 

Ord til saken: Arne Sandin: Post 3150(inntekt) og 6825(utgifter). Hvis 

inntektene blir borte, blir også utgiftene borte? Dette er nye poster til 

regnskapet, derfor noe usikkerhet rundt disse. 

Nils-Erik Haagenrud: hvis inntektene uteblir, så er det ikke noe på utgiftssiden 

som vil henge med oss. 

 

 

Forbundsstyret forslag til vedtak:  

 

Rammene i Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjettrammer 2013 

godkjennes og budsjettet for øvrig tas til etterretning. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjettrammer godkjennes og budsjettet 

for øvrig tas til etterretning.  

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2014 

  

  Ord til saken: 

 

Forbundsstyret forslag til vedtak:  

 

Rammene i Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjett for 2014 tas til 

etterretning. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjett for2014 til etterretning.  

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

RS.SAK 11.13 – INNKOMNE FORSLAG 

 
 

 

 

S.sak 11.1.13 

FORSLAG FRA VESTFOLD ELGHUNDKLUBB - Saken er trukket. Se sak 

11.3.13. 

Vestfold Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013: 

 

 

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL REVIDERING AV NORSKE 

ELGHUNDKLUBBERS FORBUNDS LOVER. 

 

Årsmøtet er i all hovedsak enig i forslaget fra Norske Elghundklubbers 

Forbund, men ønsker følgende endring i forslaget. 

§ 3.3 R.S  side 9 i forslaget. 
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Setningen: Benkeforslag ikke tillatt.   

Erstattes med følgende setning:  

 

Benkeforslag kan ikke tas opp til behandling på RS uten at det har samband 

med et forslag som er fremsatt på lovlig måte. 

 

Begrunnelse for forslaget: Det har ved de fleste tidligere avholdte RS blitt 

behandlet forslag, Som har vært gjenstand for omformulering under 

behandlingen.  For ikke å komme i den diskusjon om definisjonen på hva skal 

regnes som benkeforslag og ikke, ønsker vi ordlyden endret. 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i 

behandlingen av saker fremsatt på lovlig måte. 

 

Ord til saken: 

 

VEDTAK:  SAKEN ER TRUKKET 

 

   

 

RS.sak 11.2.13  

FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET 
Forbundsstyret fremmer følgende endringsforslag til Representantskapsmøtet 2013: 

 

LOVER 

for 

NORSK ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 

 

Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997 

med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005,  

endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006,  

endringer godkjent av Representantskapet 12.4.2008, 

endringer godkjent av Representantskapet 18.4.2009 og 

endringer godkjent av Representantskapet 30.4.2011. 

 

Endringsforslaget ligger ved. 

Endringsforslaget har vært ute til høring i områdeklubbene og tilbakemeldinger 

er hensyntatt. 
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Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Endringsforslaget til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund slik det nå 

foreligger vedtas av Representantskapsmøtet 2013 som gjeldende Lover for 

Norske Elghundklubbers Forbund. 

 
Rød farve = tekst foreslått tatt ut 

Blå farve = foreslått tillegg av tekst 

Tekst lovmal fra NKK Endringer gjort i NEKFs lover Forslag til tekst 

Kap 1 Innledende bestemmelser  

 

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er [ ], og forkortes til 

[ ]. Klubben er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen 

juridisk enhet. Klubben er 

medlemsklubb i Norsk Kennel Klub 

(NKK), og klubben er derfor 

forpliktet til å overholde NKKs lover 

og bestemmelser, (med mindre 

særskilt dispensasjon er gitt av 

NKKs Hovedstyre). Klubben plikter 

også å vedta lover som pålegger sine 

egne medlemmer å følge NKKs lover 

og ikke å handle motstridende mot 

disse.  

Klubben omfatter rasene [ ].  

Klubben er lokal hundeklubb og har 

sitt virkeområde i[ ].  

Klubben har verneting i[ ]. 

KAPITTEL 1 - NAVN, 

DEFINISJON,  FORMÅL  

 

KAPITTEL 1 – INNLEDENDE 

BESTEMMELSER 

                      

§ 1  Navn og definisjon 

 

§ 1-1 Organisasjon og virkemåte 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

(NEKF) er en videreføring av 

Norsk Dyrehundklubb  - stiftet 

16.11.1899 - og er en 

sammenslutning av norske elg-

hundklubber. 

NEKF er en spesialklubb for 

rasene: Norsk Elghund, grå og 

sort, Jämthund, karelsk 

bjørnehund, russisk-europeisk 

laika, vest-sibirsk laika, øst-

sibirsk laika, Svensk hvit elghund 

og Hälleforshund. 

NEKF er ved overenskomst - 

samarbeidende med Norsk Kennel 

Klub og derigjennom med 

anerkjente hundeorganisasjoner i 

inn- og utland. 

Forbundet er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som 

egen juridisk enhet. Forbundet er 

medlemsklubb i Norsk Kennel 

Klub, og klubben er derfor 

forpliktet til å overholde NKKs 

lover og bestemmelser, (med 

mindre særskilt dispensasjon er 

gitt av NKKs Hovedstyre). 

Klubben plikter også å vedta lover 

som pålegger sine egne 

medlemmer å følge NKKs lover 

og ikke å handle motstridende 

mot disse. 

NEKF har verneting i Nord-

Gudbrandsdal Tingrett 

 

KAPITTEL 1 – INNLEDENDE 

BESTEMMELSER 

                      

§ 1-1 Organisasjon og virkemåte 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

(NEKF) er en videreføring av 

Norsk Dyrehundklubb  - stiftet 

16.11.1899 - og er en 

sammenslutning av norske elg-

hundklubber. 

NEKF er en spesialklubb for 

rasene: Norsk Elghund, grå og sort, 

Jämthund, karelsk bjørnehund, 

russisk-europeisk laika, vest-sibirsk 

laika, øst-sibirsk laika, Svensk hvit 

elghund og Hälleforshund. 

Forbundet er selvstendig 

rettssubjekt og er å regne som egen 

juridisk enhet. Forbundet er 

medlemsklubb i Norsk Kennel 

Klub, og klubben er derfor 

forpliktet til å overholde NKKs 

lover og bestemmelser, (med 

mindre særskilt dispensasjon er gitt 

av NKKs Hovedstyre). 

Klubben plikter også å vedta lover 

som pålegger sine egne 

medlemmer å følge NKKs lover og 

ikke å handle motstridende mot 

disse. 

NEKF har verneting i Nord-

Gudbrandsdal Tingrett. 

§1-2 Formål  § 2   Formål § 1-2 Formål 
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 [Klubbens navn] har til formål å 

ivareta hundens og hundeholdets 

interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund 

[og utviklingen av den enkelte 

hunderase]. [Klubbens navn] skal 

også arbeide for etisk og praktisk 

riktig behandling av hunder, [og for 

at avl av hunder skjer i ønsket 

retning, både når det gjelder 

rasestandard og rasenes sunnhet].  

 

 

§ 1-2 Formål 

 

NEKF har til formål: 

 å arbeide for ansvarlig 

hundehold 

 å arbeide utvikling og 

forbedring av elghund-

rasene, særlig de norske, 

 å fremme interessen for 

elghundrasene og riktig 

bruk av disse. 

 

Formålet søkes fremmet ved: 

 å utbre kjennskap til 

elghundrasene, deres 

egenskaper og bruk 

 å avholde jaktprøver 

 å avholde prøver for 

godkjent sporprøvebevis 

for bedre ettersøk av 

skadet vilt 

 å avholde utstillinger og 

unghundfremvisninger 

 å veilede i avl og 

oppdrett av elghunder  

 å overvåke og fastsette 

rasenes standard  

 å utdanne og 

etterutdanne eksteriør- 

og jaktprøvedommere 

 å bistå klubber og 

interessegrupper i 

organisasjonsspørsmål 

med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeide 

 å opprette samarbeid 

med organisasjoner og 

offentlige organ i saker 

av felles interesse. 

Formålet søkes oppnådd ved at 

NEKFs organer setter i verk tiltak 

 

NEKF har til formål: 

 å arbeide for ansvarlig 

hundehold 

 å arbeide utvikling og 

forbedring av elghund-

rasene, særlig de norske, 

 å fremme interessen for 

elghundrasene og riktig 

bruk av disse. 

 

Formålet søkes fremmet ved: 

 å utbre kjennskap til 

elghundrasene, deres 

egenskaper og bruk 

 å avholde jaktprøver 

 å avholde prøver for 

godkjent sporprøvebevis 

for bedre ettersøk av 

skadet vilt 

 å avholde utstillinger og 

unghundfrem-visninger 

 å veilede i avl og oppdrett 

av elghunder  

 å overvåke og fastsette 

rasenes standard  

 å utdanne og etterutdanne 

eksteriør- og jaktprøve-

dommere 

 å bistå klubber og 

interessegrupper i 

organisasjonsspørsmål 

med sikte på å oppnå 

optimalt samarbeide 

 å opprette samarbeid med 

organisasjoner og offent-

lige organ i saker av felles 

interesse. 

Formålet søkes oppnådd ved at 

NEKFs organer setter i verk tiltak 

som antas å gagne formålet best 

mulig.  
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som antas å gagne formålet best 

mulig.  

 

 

§1-3 Definisjoner   

Klubbens organer:    

- Å

årsmøtet  

- E

ekstraordinært årsmøte  

- S

styret   

- V

valgkomite  

- (

(Avdelinger) 

§ 1-3 Definisjoner 

 

NEKFs organer: 

- Representantskapsmøtet: 

NEKF øverste 

myndighet 

- Ekstraordinært 

Representantskapsmøte 

- Styret: 

Styret er NEKFs høyeste 

myndighet mellom 

Representantskaps-

møtene 

- Lov- og Kontrollkomité 

Kontrollerende og rådgivende 

organ for NEKF 

- Valgkomite 

 

- Områdeklubber: 

Medlem i NEKF 

 

§ 1-3 Definisjoner 

 

NEKFs organer: 

- Representantskapsmøtet: 

NEKF øverste myndighet 

- Ekstraordinært 

Representantskapsmøte 

- Styret: 

Styret er NEKFs høyeste 

myndighet mellom 

Representantskaps-møtene 

- Lov- og Kontrollkomité 

Kontrollerende og rådgivende 

organ for NEKF 

- Valgkomite 

- Områdeklubber: 

Medlem i NEKF 

 

 

Kap 2 Medlemskap og krav til 

dette  

  

§2-1 Medlemskap  

Styret kan nekte å oppta som medlem 

person som antas å kunne skade 

klubben og/eller hundesaken. Ingen 

har krav på medlemskap i klubben. 

Person nektet tatt opp i klubben som 

medlem kan anke avslag til NKKs 

Appellutvalg. 

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP 

OG KRAV TIL DETTE 

 

§ 3 Typer medlemskap 

 

§ 2-1 Medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF omfatter: 

områdeklubber og derigjennom 

enkeltmedlemmer. 

 

Som medlem av NEKF kan 

opptas elghundklubber som: 

 dekker et naturlig og 

bestemt geografisk 

område 

 har vedtatt lover (jmfr. 

lovnormalen) for NEKFs 

tilsluttede elghund-

klubber. 

Søknader om opptak av nye 

klubber behandles av RS. 

Blir ikke en søknad godkjent, kan 

samme sak først opptas til ny 

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP 

OG KRAV TIL DETTE 

 

§ 2-1 Medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF omfatter: 

områdeklubber og derigjennom 

enkeltmedlemmer. 

 

Som medlem av NEKF kan opptas 

elghundklubber som: 

 dekker et naturlig og 

bestemt geografisk 

område 

 har vedtatt lover (jmfr. 

lovnormalen) for NEKFs 

tilsluttede elghundklubber. 

Søknader om opptak av nye 

klubber behandles av RS. 

Blir ikke en søknad godkjent, kan 

samme sak først opptas til ny 

behandling etter 3 år. 
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behandling etter 3 år. 

 

 

 

 § 4 Opprettelse av 

medlemskap 

 

Som medlem av NEKF kan 

opptas elghundklubber som: 

 dekker et naturlig og 

bestemt geografisk 

område 

 har vedtatt lover (jf. 

lovnormalen) for NEKFs 

tilsluttede elghund-

klubber. 

Søknader om opptak av nye 

klubber behandles av RS. 

Blir ikke en søknad godkjent, kan 

samme sak først opptas til ny 

behandling etter 3 år. 

 

 

§2-2 Medlemskontingent 

  

Alle enkeltmedlemmer skal betale en 

grunnkontingent til NKK med den 

størrelse som er fastsatt av NKKs 

Representantskap, samt 

klubbkontingent, fastsatt av klubbens 

årsmøte.  

Medlem har ingen rettigheter før full 

kontingenten er betalt.   
 

§ 5 Medlemsavgift 

 

§ 2-2 Medlemskontingent 

 

Alle enkeltmedlemmer i den 

respektive områdeklubb skal 

betale en grunnkontingent til 

NKK med den størrelse som er 

fastsett av NKKs 

Representantskap, NEKFs 

kontingents størrelse fastsettes av 

NEKFs Representantskap.  

Områdeklubbkontingenten 

fastsettes av områdeklubbens 

årsmøte. 

Den totale kontingenten innkreves 

av NKK. 

Medlem har ingen rettigheter før 

full kontingent er betalt, innbetalt 

kontingent gjelder for 

kalenderåret. 

NEKFs kontingents størrelse 

fastsettes av NEKFs Represen-

tantskap.  Innbetaling skjer til 

NEKFs kasserer og gjelder for 

kalenderåret den innbetales. 

Medlem har ingen rettigheter før 

full kontingent er betalt, innbetalt 

kontingent gjelder for 

kalenderåret. 

 

§ 2-2 Medlemskontingent 

 

Alle enkeltmedlemmer i den 

respektive områdeklubb skal betale 

en grunnkontingent til NKK med 

den størrelse som er fastsett av 

NKKs Representantskap, NEKFs 

kontingents størrelse fastsettes av 

NEKFs Representantskap.  

Områdeklubbkontingenten 

fastsettes av områdeklubbens 

årsmøte. 

Den totale kontingenten innkreves 

av NKK. 

Medlem har ingen rettigheter før 

full kontingent er betalt, innbetalt 

kontingent gjelder for kalenderåret. 

 

 § 5 Medlemsavgift 

 

Avgiftens størrelse fastsettes av 

 



PROTOKOLL FRA DET 36. ORDINÆRE 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Side 11 av 30 

 
PROTOKOLL FRA DET 36. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE 

 

NEKFs Representantskap.  

Innbetaling skjer til NEKFs 

kasserer og gjelder for 

kalenderåret den innbetales. 

 

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte 

[navn på klubb] og Norsk Kennel 

Klubs virksomhet samt å følge [navn 

på klubb] og Norsk Kennel Klubs 

lover og bestemmelser. Medlemmene 

er forpliktet til å sette seg inn i 

gjeldende regler for aktiviteter og 

forhold de befatter seg med slik de er 

offentliggjort av Norsk Kennel Klub 

eller klubben hva gjelder 

klubbinternt regelverk.  
 

§ 6 Medlemsplikter 

 

§ 2-3 Medlemsplikter 

 

Medlemmene (områdeklubbene) 

er forpliktet til å følge NEKFs 

lover, regler, bestemmelser og 

retningslinjer. 

Medlem forplikter seg til å opptre 

slik at NEKFs formål og anseelse 

fremmes. Medlem som ikke har 

betalt skyldig avgift, eller som 

ikke har regulert annen gjeld til 

NEKF i riktig tid, kan ikke 

påberope seg rettigheter.  

Medlemmene er forpliktet til å 

sette seg inn i gjeldende regler for 

aktiviteter og forhold de befatter 

seg med slik de er offentliggjort 

av NKK, NEKF eller 

områdeklubben hva gjelder 

klubbinternt regelverk. 

 

Medlemmene Områdeklubbene 

har økonomisk rapporteringsplikt, 

herunder årsmelding, årsregnskap 

med balanse, revisjonsrapport til 

Forbundsstyret innen 1. mars. 

§ 2-3 Medlemsplikter 

 

Medlemmene (områdeklubbene) er 

forpliktet til å følge NEKFs lover, 

regler, bestemmelser og 

retningslinjer. 

Medlem forplikter seg til å opptre 

slik at NEKFs formål og anseelse 

fremmes.  

Medlemmene er forpliktet til å 

sette seg inn i gjeldende regler for 

aktiviteter og forhold de befatter 

seg med slik de er offentliggjort av 

NKK, NEKF eller områdeklubben 

hva gjelder klubbinternt regelverk. 

 

Områdeklubbene har rapporterings-

plikt, herunder årsmelding, 

årsregnskap med balanse og 

revisjonsrapport til Forbundsstyret 

innen 1. mars. 

 § 6 Medlemsplikter 

 

Medlemmene er forpliktet til å 

følge NEKFs lover, regler, 

bestemmelser og retningslinjer.  

Medlem forplikter seg til å opptre 

slik at NEKFs formål og anseelse 

fremmes.  Medlem som ikke har 

betalt skyldig avgift, eller som 

ikke har regulert annen gjeld til 

NEKF i riktig tid, kan ikke 

påberope seg rettigheter. 

Medlemmene har økonomisk 

rapporteringsplikt, herunder 

årsmelding, årsregnskap med 

balanse, revisjonsrapport til 

Forbundsstyret innen 1. mars. 

 

 

§2-4 Opphør av medlemskap 

 

Medlemskap i klubben opphører ved: 

 

- Utmeldelse 

- Strykning besluttet av 

§ 7  Opphør av medlemskap 

 

§ 2-4 Opphør av medlemskap 
 

Medlemskap i NEKF opphører 

ved: 

 

§ 2-4 Opphør av medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF opphører 

ved: 

 

- utmeldelse 

- manglende betaling av 
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klubbens styre på grunn av 

manglende kontingent-

betaling 

- Strykning på grunn av 

manglende betaling av 

grunnkontingenten til NKK 

- Vedtak om eksklusjon etter 

NKKs lover kap. 7 

- utmeldelse 

- manglende betaling av 

gjeld til NEKF som etter 

vanlig forretnings-

messige prosedyrer ikke 

er gjort opp 

- eksklusjon besluttet av 

RS 

- vedtak om eksklusjon 

etter NKKs lover kap.7 

 

 

gjeld til NEKF som etter 

vanlig forretningsmessige 

prosedyrer ikke er gjort 

opp 

- eksklusjon besluttet av RS 

- vedtak om eksklusjon etter 

NKKs lover kap.7 

 

 § 7  Opphør av medlemskap 

 

Medlemskap i NEKF opphører 

ved: 

utmeldelse 

manglende betaling av gjeld til 

NEKF som etter vanlig 

forretningsmessige prosedyrer 

ikke er gjort opp 

eksklusjon besluttet av RS. 

 

 

§2-5 Disiplinær reaksjoner   

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 

Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i 

sin helhet. 

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner 

 

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 

Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder 

i sin helhet. 

Disiplinærsaker fra område-

klubber sendes NEKF. 

Områdeklubb i NEKF kan ikke 

selvstendig bringe saker etter 

NKKs Lover kap. 7 til NKK. 

§ 2-5 Disiplinær reaksjoner 

 

Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 

Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i 

sin helhet. 

Disiplinærsaker fra område-klubber 

sendes NEKF. Områdeklubb i 

NEKF kan ikke selvstendig bringe 

saker etter NKKs Lover kap. 7 til 

NKK. 

Kap 3 Organisasjon 

  

§3-1 Høyeste myndighet 

  

Klubbens høyeste myndighet er 

Årsmøtet og avholdes hvert år innen 

[dato]. 

Årsmøtet fatter sine vedtak med 

alminnelig flertall av fremmøtte 

stemmer med unntak av lovvedtak 

(som krever 2/3 flertall) og 

beslutning om oppløsning av klubben 

(som krever ¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget 

forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med 

mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig 

avstemning. 

 

§3-2 Møte og stemmerett 

KAPITTEL 3 – 

ORGANISASJONEN 

 

§ 8  NEKFs organisasjon 

 

§ 3-1 NEKFs organisasjon 

 

 

NEKF er bygget opp av følgende 

organer: 

 

A.    Områdeklubbene (KL)   

        består av: 

A.1  KLs Årsmøte 

        (Ordinært/Ekstraordinært ) 

A.2  KLs Styre 

A.3  KLs Valgkomité 

A.4  KLs andre Utvalg 

 

B.    Representantskapet (RS) 

        består av: 

KAPITTEL 3 – 

ORGANISASJONEN 

 

§ 3-1 NEKFs organisasjon 

 

NEKF er bygget opp av følgende 

organer: 

 

A.    Områdeklubbene (KL)   

        består av: 

A.1  KLs Årsmøte 

        (Ordinært/Ekstraordinært ) 

A.2  KLs Styre 

A.3  KLs Valgkomité 

A.4  KLs andre Utvalg 

 

B.    Representantskapet (RS) 

        består av: 

B.1  Representantskapet 

        (Ordinært/Ekstraordinært  

        RS-møte) 
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Alle klubbens medlemmer som har 

betalt kontingenten for det år 

årsmøtet avholdes har møterett og 

stemmerett på årsmøtet. Med 

medlem forstås kun person med 

gyldig medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år har fulle 

medlemsrettigheter og er valgbare til 

verv i klubben.  

[Ønsker klubben å gi medlemmer 

mulighet til å la seg representere i 

årsmøtet ved fullmakt, må dette 

fremgå av lovene. I så fall må det i 

lovene angis et (lavt) maksimalt 

antall (tak) på fullmakter pr 

fremmøtt medlem. Anbefalt antall er 

ikke mer enn 2 for å unngå at et 

fåtall medlemmer kan representere et 

flertall på møtet].  

Det kan kun stemmes ved personlig 

fremmøte, ved forhåndsstemme eller 

ved fullmakt.  

[Bruk av forhåndsstemmer må være 

hjemlet i lovene og det må angis 

hvordan forhåndsstemmer skal 

sendes inn. Forhåndsstemmer kan 

kun brukes på valg, ikke på saker da 

dette vil medføre at et fremmet 

forslag må stemmes over kun slik det 

er fremsatt og ikke slik det kan 

justeres gjennom en debatt eller 

koordinering med andre 

innspill/forslag].  

På klubbens årsmøte kan NKK møte 

med inntil 2 representanter som har 

talerett, men ikke stemmerett.  

 

§3-3 Innkalling  

     

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for 

medlemmene med minst 8 ukers 

varsel.    

Det skal av styret innkalles til 

ordinært årsmøte med minst 3 ukers 

frist. Innkallingen skal sendes 

medlemmet direkte, enten pr post, e-

post eller i adressert medlemsblad.   

Med innkallelsen skal følge:      

- Dagsorden      

- Årsberetning      

B.1  Representantskapet 

        (Ordinært/Ekstraordinært  

        RS-møte) 

B.2  RSs Ordfører/Viseordfører 

B.3  RS har som   utøvende 

        komitéer: 

 Lov- og Kontrollkomite 

 Valgkomite 

 Fullmaktskomite 

 

C.    Forbundsstyret (FS), 

        forbundets arbeidsutvalg  

        for daglig ledelse og drift 

        består av: 

C.1  Forbundsstyret 

C.2  FSs  andre utvalg 

C.3  Sekretariatet 

 

D.    Revisorer 

 

Til sete i Representantskapet og 

til tillitsverv i Norske 

Elghundklubbers Forbund kan 

ikke velges eller oppnevnes 

person som er dømt for 

dyremishandling etter «Lov om  

dyrevern» (Dyrevernloven). 

«Lov om dyrevelferd» 

(Dyrevelferdloven). 

 

KAPITTEL 4 - 

REPRESENTANTSKAPET 

 

§ 9    Kompetanse og 

sammensetning 

 

§ 3-2 Representantskapet 

 

Representantskapet (RS) er 

NEKFs øverste beslutningsorgan. 

Det består av: 

Områdeklubbene - som senest 3 

uker før møte i RS må ha meddelt 

FS hvem som skal være klubbens 

representant(er) og klubbens 

vararepresentant(er). Medlemmer 

og varamedlemmer av FS er ikke 

valgbare.  Antall representanter 

velges ut fra medlemstallet pr. 

31.12. foregående år med 

delingstall på 70 etter følgende 

skala:           

          0 -   69 medlemmer  

 1 representant 

        70 - 139 medlemmer 

 2 representanter 

      140 - 209 medlemmer 

 3 representanter 

      210 - 279 medlemmer  

B.2  RSs Ordfører/Viseordfører 

B.3  RS har som   utøvende 

        komitéer: 

 Lov- og Kontrollkomite 

 Valgkomite 

 Fullmaktskomite 

 

C.    Forbundsstyret (FS), 

        forbundets arbeidsutvalg  

        for daglig ledelse og drift 

        består av: 

C.1  Forbundsstyret 

C.2  FSs  andre utvalg 

C.3  Sekretariatet 

 

D.    Revisorer 

 

Til sete i Representantskapet og til 

tillitsverv i Norske 

Elghundklubbers Forbund kan ikke 

velges eller oppnevnes person som 

er dømt for dyremishandling etter 

«Lov om dyrevelferd» 

(Dyrevelferdloven). 

 

§ 3-2 Representantskapet 

 

Representantskapet (RS) er NEKFs 

øverste beslutningsorgan. 

Det består av: 

Områdeklubbene - som senest 3 

uker før møte i RS må ha meddelt 

FS hvem som skal være klubbens 

representant(er) og klubbens 

vararepresentant(er). Medlemmer 

og varamedlemmer av FS er ikke 

valgbare.  Antall representanter 

velges ut fra medlemstallet pr. 

31.12. foregående år med 

delingstall på 70 etter følgende 

skala:           

          0 -   69 medlemmer  

 1 representant 

        70 - 139 medlemmer 

 2 representanter 

      140 - 209 medlemmer 

 3 representanter 

      210 - 279 medlemmer  

 4 representanter 

      280 - 349 medlemmer  

 5 representanter 

      350 - 419 medlemmer 

 6 representanter 

      420 - 489 medlemmer  

 7 representanter 

      490 - 559 medlemmer   

 8 representanter 

      560 - osv. 
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- Regnskap med revisors beretning      

- Budsjett for neste år  

- Forslag til kandidater til valgene. 

Forslag på kandidater må være 

Valgkomiteen i hende/poststemplet 

senest 5 uker før møtedato.      

- Forslag eller saker som 

medlemmene eller styret ønsker 

behandlet. Forslag fra medlemmene 

må være styret i hende/poststemplet 

senest 5 uker før møtedato. 

  

§3-4 Årsmøtets oppgaver. 

  

Årsmøtets oppgaver er å:  

a) Godkjenne eller nekte 

stemmerett for medlemmer, 

[forhåndsstemmer/fullmakter 

hvis klubben har dette], 

innkallingen og dagsorden, samt 

å gi observatører rett til å være 

til stede. 

b) Oppnevne møteleder, 

referent(er), tellekorps og 2 

representanter til å undertegne 

protokollen fra møtet. 

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med 

revisors beretning 

e) Godkjenne budsjett for neste år 

f) Opprettelse og nedleggelse av 

avdelinger  

g) Behandle og fatte vedtak i alle 

saker som er ført opp på 

innkallingens dagsorden. På 

dagsorden skal det i tillegg til 

rettidig fremmede forslag alltid 

stå behandling av kontingent. 

Benkeforslag er ikke tillatt 

h) Vedta instruks for organer som 

oppnevnes av årsmøtet. 

i) Velge: 

- leder for 2 år 

 4 representanter 

      280 - 349 medlemmer  

 5 representanter 

      350 - 419 medlemmer 

 6 representanter 

      420 - 489 medlemmer  

 7 representanter 

      490 - 559 medlemmer   

 8 representanter 

      560 - osv. 

 

Representantene har 1 stemme 

hver. Ved stemmelikhet avgjøres 

saken ved at Ordfører-

/Viseordfører evt. Setteordfører 

avgir stemme. 

 

Forbundsstyrets medlemmer - 

uten stemmerett og med 

nødvendig administrativ 

assistanse fra Sekretariatet - også 

uten stemmerett. 

NEKFs revisorer, samt NEKFs 

faste komitéer, råd og utvalg skal 

være representert på RS, enten 

ved leder eller ved fullmakt til 

annet medlem.  Disse har talerett, 

men ikke stemmerett, hvis de ikke 

samtidig er valgte RS- 

representanter. 

Øvrige medlemmer av komitéer, 

råd og utvalg har adgang til å 

møte uten tale- og stemmerett. 

Alle som møter ved RS, unntatt 

revisorene, må være medlemmer 

av organisasjonen. 

 

§ 10  Representantskapsmøte 

 

§ 3-3 Representantskapsmøte 

 

Ordinært RS-møte holdes hvert år 

innen utgangen av mai, på sted og 

til tid som fastsettes av 

Forbundsstyret og innkalles av 

RSs Ordfører.  Dersom spesielle 

forhold tilsier det, kan tidsfristen 

fravikes. 

Ekstraordinært RS-møte holdes 

når Forbundsstyret eller minst 

halvparten av klubbene forlanger 

det.  Møtet holdes innen 8 uker. 

 

Innkallelse med nødvendige 

saksdokumenter til RSmøte 

sendes av RSs Ordfører med 

minst 2 3 ukers varsel til de 

oppnevnte klubbrepresentanter, 

forbundsstyremedlemmene, 

Representantene har 1 stemme 

hver.  

 

Forbundsstyrets medlemmer - uten 

stemmerett og med nødvendig 

administrativ assistanse fra 

Sekretariatet - også uten 

stemmerett. 

NEKFs revisorer, samt NEKFs 

faste komitéer, råd og utvalg skal 

være representert på RS, enten ved 

leder eller ved fullmakt til annet 

medlem.  Disse har talerett, men 

ikke stemmerett, hvis de ikke 

samtidig er valgte RS- 

representanter. 

Øvrige medlemmer av komitéer, 

råd og utvalg har adgang til å møte 

uten tale- og stemmerett. 

Alle som møter ved RS, unntatt 

revisorene, må være medlemmer av 

organisasjonen. 

 

§ 3-3 Representantskapsmøte 

 

Ordinært RS-møte holdes hvert år 

innen utgangen av mai, på sted og 

til tid som fastsettes av 

Forbundsstyret og innkalles av RSs 

Ordfører.  Dersom spesielle forhold 

tilsier det, kan tidsfristen fravikes. 

Ekstraordinært RS-møte holdes når 

Forbundsstyret eller minst 

halvparten av klubbene forlanger 

det.  Møtet holdes innen 8 uker. 

 

Innkallelse med nødvendige 

saksdokumenter til RSmøte sendes 

av RSs Ordfører med minst 3 ukers 

varsel til de oppnevnte 

klubbrepresentanter, forbunds-

styremedlemmene, NEKFs 

revisorer, Lov- og Kontrollkomite, 

Valgkomite, Fullmaktskomite og 

Avlsråd. 

Sekretariatet bistår RSs Ordfører 

med innkallingen. 

Områdeklubbene bærer selv sine 

utgifter for RS-deltakerne. 

Saker som Forbundsstyret ønsker å 

fremme for RS og kandidater som 

er på valg sendes klubbene innen 

31. desember. 

Saker som klubbene behandler på 

sine årsmøter og som ønskes 

fremmet for RS sendes 

Forbundsstyret innen 1. mars.  Alle 

saker som klubbene ønsker å 

fremme som RS-sak, og som er 
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- nestleder for 2 år 

- [antall] styremedlemmer for 

[antall, anbefalt:2]år 

- [antall] varamedlemmer for 

[antall, anbefalt:1]år 

 

[Alternativt velges direkte i funksjon 

sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, 

endres lovtekst tilsvarende med 

opplisting.] 

 

- Revisor med vararevisor for 

[antall, anbefalt:2]år 

- Valgkomite med leder og 

øvrige [antall, anbefalt:2] 

medlemmer for [antall, anbefalt:2]år, 

samt [antall, anbefalt:2] vara-

representanter for 1år 

  

Ved behov bør det ved valg settes en 

funksjonstid som sikrer kontinuitet i 

styret. 

Personer som er dømt for 

dyremishandling etter ”Lov om 

dyrevelferd” kan ikke velges eller 

oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på dagsorden kan 

behandles, benkeforslag er ikke 

tillatt. 

Endringsforslag til saker på 

dagsorden kan fremsettes under 

årsmøtet, dog ikke ved valg. 

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte  

 

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis 

årsmøtet, styret eller minst 10 % av 

medlemmene forlanger det.  

Møtet innkalles med minst 14 dagers 

varsel sammen med angivelse av de 

ekstraordinære saker som skal 

behandles. Kun de oppgitte saker 

eller forslag kan behandles. 

Endringsforslag til saker på 

dagsorden kan fremsettes under 

årsmøtet, dog ikke ved valg. 

Benkeforslag er ikke tillatt. 

NEKFs revisorer, Lov- og 

Kontrollkomite, Valgkomite, 

Fullmaktskomite og Avlsråd. 

Sekretariatet bistår RSs Ordfører 

med innkallingen. 

Områdeklubbene bærer selv sine 

utgifter for RS-deltakerne. 

Saker som Forbundsstyret ønsker 

å fremme for RS og kandidater 

som er på valg sendes klubbene 

innen 31. desember. 

Saker som klubbene behandler på 

sine årsmøter og som ønskes 

fremmet for RS sendes 

Forbundsstyret innen 1. mars.  

Alle saker som klubbene ønsker å 

fremme som RS-sak, og som er 

lovlig innsendt skal føres opp på 

sakslisten. Forbundsstyret 

behandler deretter disse straks og 

avgir sin innstilling som 

umiddelbart sendes klubbene. 

Forslag til vedtekts-/lovendring 

sendes straks områdeklubbene til 

uttalelse før behandling i RS. 

Forslag på kandidater til valg 

sendes Valgkomiteen innen 1. 

mars. 

Bare saker og forslag som er 

oppgitt i innkallelsen kan 

behandles av RS. 

Benkeforslag er ikke tillatt. 

Møter i RS ledes av Ordføreren, 

eller i dennes fravær av 

Viseordføreren - eventuelt av en 

av RS valgt Setteordfører. 

 

§ 11  Stemmerett i RS-møter 

 

§ 3-4 Stemmerett i RS-møter 

 

Bare representanter hvis 

fullmakter er godkjent av RS har 

stemmerett. For å være valgbar 

eller å ha stemmerett må det være 

betalt medlemskontingent for det 

foregående år. Fraværende 

representant, hvis oppnevnte 

vararepresentant ikke møter, kan 

overlate sin stemme til en annen 

møtende representant. Ingen kan 

overta stemmer fra flere enn 1 

fraværende representant.   

Ordfører/Viseordfører evt. Sette-

ordfører har bare stemmerett ved 

stemmelikhet. 

Vedtak om lovendring krever 2/3 

flertall av de avgitte stemmer i 

RS.   Når ikke annet er fastsatt i 

lovlig innsendt skal føres opp på 

sakslisten. Forbundsstyret 

behandler deretter disse straks og 

avgir sin innstilling som 

umiddelbart sendes klubbene. 

Forslag til vedtekts-/lovendring 

sendes straks områdeklubbene til 

uttalelse før behandling i RS. 

Forslag på kandidater til valg 

sendes Valgkomiteen innen 1. 

mars. 

Bare saker og forslag som er 

oppgitt i innkallelsen kan 

behandles av RS. 

Benkeforslag er ikke tillatt 

Møter i RS ledes av Ordføreren, 

eller i dennes fravær av 

Viseordføreren - eventuelt av en av 

RS valgt Setteordfører. 

 

§ 3-4 Stemmerett i RS-møter 

 

Bare representanter hvis fullmakter 

er godkjent av RS har stemmerett. 

For å være valgbar eller å ha 

stemmerett må det være betalt 

medlemskontingent for det 

foregående år. Fraværende 

representant, hvis oppnevnte 

vararepresentant ikke møter, kan 

overlate sin stemme til en annen 

møtende representant. Ingen kan 

overta stemmer fra flere enn 1 

fraværende representant.   

Ordfører/Viseordfører evt. Sette-

ordfører har bare stemmerett ved 

stemmelikhet. 

Vedtak om lovendring krever 2/3 

flertall av de avgitte stemmer i RS.   

Når ikke annet er fastsatt i 

vedtaket, trer lovendring i kraft 

straks. 

Andre voteringer i RS avgjøres 

med alminnelig flertall av avgitte 

stemmer. Minst halvparten av 

klubbene må være representert.  

Ved stemmelikhet er Ordførerens, 

eller i dennes fravær 

Viseordførerens/setteordførerens 

dobbeltstemme avgjørende. 

Forslag om oppløsning av NEKF 

behandles etter reglene i § 19. 

Alle avstemminger i saker og ved 

valg gjennomføres som åpen 

avstemming såfremt skriftlig 

avstemming ikke er krevd. 

 

§ 3-5 Representantskapets 

          oppgaver 
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Reglene for ordinært årsmøte gjelder 

for øvrig så langt de passer. 

  

Kap 4 Styret m.v. 

  

§4-1 Styret 

  

Styret er klubbens høyeste 

myndighet mellom årsmøtene.   

 

§4-2 Vedtak og representasjon 

  

Styret er beslutningsdyktig når mer 

en halvparten av styremedlemmer er 

til stede.  

Styret sammenkalles når leder 

bestemmer eller når ett av 

styremedlemmene krever det. Det 

skal føre protokoll over styremøtene 

og de skal være tilgjengelig for 

medlemmene og NKK. 

  

§4-3 Styrets oppgaver er å 

  

- l

lede klubben mellom 

årsmøtene  

- a

avholde årsmøte  

- d

drive klubben i samsvar 

med klubbens formål  

- g

gjennomføre 

beslutninger truffet av 

årsmøtet  

- o

oppnevne komiteer og 

representanter for 

klubben, og utarbeide 

retningslinjer for 

særkomiteer, [avlsråd, 

gjelder kun raseklubb, 

eventuelt redaktør]  

- s

søke å koordinere sine 

aktiviteter med andre 

vedtaket, trer lovendring i kraft 

straks. 

Andre voteringer i RS avgjøres 

med alminnelig flertall av avgitte 

stemmer. Minst halvparten av 

klubbene må være representert.  

Ved stemmelikhet er Ordførerens, 

eller i dennes fravær 

Viseordførerens/setteordførerens 

dobbeltstemme avgjørende. 

Forslag om oppløsning av NEKF 

behandles etter reglene i § 19. 

Alle avstemminger i saker og ved 

valg gjennomføres som åpen 

avstemming såfremt skriftlig 

avstemming ikke er krevd. 

 

 

§ 12  Representantskapets 

oppgaver 

 

§ 3-5 Representantskapets 

          oppgaver 

 

RS oppgaver er å behandle: 

 godkjennels

e av representantenes 

fullmakter  

 konstituerin

g av møtet 

 oppnevne 

tellekorps 

 oppnevne 

representanter til å 

undertegne protokollen 

fra møtet 

 Forbundssty

rets årsberetning og Lov- 

og Kontrollkomiteens 

erklæring 

 Forbundssty

rets årsregnskap og 

revisors beretning 

 Forbundssty

rets forslag til 

medlemskontingent 

 Forbundssty

rets budsjett 

 

RS oppgaver er å behandle: 

 godkjennelse 

av representantenes 

fullmakter  

 konstituering 

av møtet 

 oppnevne 

tellekorps 

 oppnevne 

representanter til å 

undertegne protokollen fra 

møtet 

 Forbundsstyr

ets årsberetning og Lov- 

og Kontrollkomiteens 

erklæring 

 Forbundsstyr

ets årsregnskap og 

revisors beretning 

 Forbundsstyr

ets forslag til 

medlemskontingent 

 Forbundsstyr

ets budsjett 

 forslag til 

lovendringer 

 forslag fra 

Forbundsstyret og/eller 

klubbene, handlingsplaner 

og andre saker som 

forelegges av Forbunds-

styret, herunder 

opprettelse av, eventuelt 

oppløsning av 

områdeklubber tilsluttet 

NEKF. 

 innstilling fra 

Valgkomiteen til Ordinært 

RS-møte, hvoretter RS 

velger: 

 Represen-
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klubber via den lokale 

NKK-regionen 

- v

velge/oppnevne 

sekretær og kasserer 

innen- eller utenfor 

styret  

- o

oppnevne representant 

til NKK-regionen  

-  

Kap. 5 Årsmøtevalgte 

verv/komiteer 

  

§5-1 Valgkomite   

Valgkomiteen består av Leder og 2 

medlemmer, samt 1 varamedlem. 

Leder har ansvar for komiteens 

arbeid. Valgkomiteen tar imot og 

skal selv fremme forslag på 

kandidater til alle de verv som skal 

besettes. 

  

§5-2 Revisor 

  

Årsmøtet velger revisor(er) og 

vararevisor. Revisor reviderer 

regnskapene og avgir beretning til 

årsmøtet.  

Både revisor og vararevisor bør være 

personer med kunnskap og erfaring i 

regnskapsførsel.  

  

Kap. 6 Diverse bestemmelser 

  

§6-1 Lovendringer   

Lovendringer kan kun skje på 

ordinært årsmøte og må vedtas med 

minst 2/3 flertall. Lovene og 

endringer av disse må sendes NKKs 

Hovedstyre for godkjennelse, men 

trer i kraft på det tidspunkt som er 

bestemt i lovvedtaket eller straks 

dersom intet er bestemt. 

  

§6-2 Tolking av lovene 

  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke 

 forslag til 

lovendringer 

 forslag fra 

Forbundsstyret og/eller 

klubbene, handlings-

planer og andre saker 

som forelegges av 

Forbundsstyret, herunder 

opprettelse av, eventuelt 

oppløsning av 

områdeklubber tilsluttet 

NEKF. 

 innstilling 

fra Valgkomiteen til 

Ordinært RS-møte, 

hvoretter RS velger: 

 Represen-

tantskapets Ordfører og 

Viseordfører for 1 år - 

kan gjenvelges et 

ubegrenset antall ganger 

 Forbundssty

rets leder for 1 år - kan 

gjenvelges et ubegrenset 

antall ganger 

 Forbundssty

rets nestleder og øvrige 3 

medlemmer og 2 

varamedlemmer av FS 

for 2 år, 2 

varamedlemmer av FS 

for 1 år - kan gjenvelges 

et ubegrenset antall 

ganger 

 Lov- og 

Kontrollkomité på 3 

medlemmer og 1 

varamedlem samt valg 

av leder - kan gjenvelges 

et ubegrenset antall 

ganger.  Hvert år er 1 av 

komitémedlemmene på 

valg .  Varamedlemmet 

velges for 2 1 år. 

 Valgkomité 

tantskapets Ordfører og 

Viseordfører for 1 år - kan 

gjenvelges et ubegrenset 

antall ganger 

 Forbundsstyr

ets leder for 1 år - kan 

gjenvelges et ubegrenset 

antall ganger 

 Forbundsstyr

ets nestleder og øvrige 3 

medlemmer for 2 år, 2 

varamedlemmer av FS for 

1 år - kan gjenvelges et 

ubegrenset antall ganger 

 Lov- og 

Kontrollkomité på 3 

medlemmer og 1 

varamedlem samt valg av 

leder - kan gjenvelges et 

ubegrenset antall ganger.  

Hvert år er 1 av 

komitémedlemmene på 

valg.  Varamedlemmet 

velges for 1 år. 

 Valgkomité 

på 3 medlemmer og 1 

varamedlem.   

Valgkomiteen velges for 3 

år og rulleres, dvs. at det 

går ut 1 medlem hvert år, 

det 3. året sitter 

medlemmet som leder. 

Medlemmene skal ikke 

sitte mer enn 3 år. 

Varamedlemmet velges 

for 1 år. 

 1 revisor for 

1 år 

 

Forslag på kandidater til valg kan 

bare fremmes av Valgkomité og 

Områdeklubbene.   

Bare de kandidater som rettidig er 

foreslått av Valgkomiteen eller 

Områdeklubb kan på RS foreslås 

valgt, men kun på de plasser de er 

foreslått til.  Valgkomiteen har 

mulighet til å fravike fra dette men 
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disse lovene med unntak av de deler 

som er obligatorisk som følge av 

medlemskapet i NKK jf Norsk 

Kennel Klubs lover §6-1. 

  

§6-3 Oppløsning 

  

For å oppløse klubben kreves det 

minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. 

Beslutningen må stadfestes på 

ekstraordinært årsmøte med minst ¾ 

flertall. Først etter annen gangs 

vedtak trer beslutningen om 

oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens 

midler et av årsmøte bestemt formål. 

Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt 

tilfaller midlene NKK. 

på 3 medlemmer og 1 

varamedlem.   

Valgkomiteen velges for 

3 år og rulleres, dvs. at 

det går ut 1 medlem 

hvert år, det 3. året sitter 

medlemmet som leder. 

Medlemmene skal ikke 

sitte mer enn 3 år. 

Varamedlemmet velges 

for 2 1 år. 

 1 revisor for 

1 år 

Forslag på kandidater til valg kan 

bare fremmes av Valgkomité og 

Områdeklubbene.   

Bare de kandidater som rettidig er 

foreslått av Valgkomiteen eller 

Områdeklubb kan på RS foreslås 

valgt, men kun på de plasser de er 

foreslått til.  Valgkomiteen har 

mulighet til å fravike fra dette 

men kun i de tilfeller hvor det 

ikke finnes flere lovlige framsatte 

kandidater.  

For å være valgbar må 

medlemskontingent for det 

foregående år være betalt. 

Forbundsstyret velges på fritt 

grunnlag - dog slik at ingen 

Områdeklubb får mer enn 1 

styremedlem.  RS bør tilstrebe en 

geografisk spredning av 

styremedlemmer/varamedlemmer. 

Alle medlemmer av NEKF er 

valgbare til NEKFs styre og 

øvrige organer.  Dog slik at velges 

leder i en områdeklubb inn i 

NEKFs styre eller som RS 

Ordfører eller Viseordfører eller 

som medlem til Lov- og 

Kontrollkomiteen, trer denne ut 

av områdeklubbens styre og 

klubbens nestleder overtar. 

RS Ordfører/Viseordfører kan 

ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og 

kontrollkomiteen, Valgkomiteen 

eller Fullmaktskomiteen. 

NEKFs styremedlemmer kan ikke 

velges som medlemmer av Lov- 

og Kontrollkomite, Valgkomite 

eller Fullmaktskomité, men kan 

velges til andre komitéer og 

utvalg. 

Ifall RS ved lovendring oppretter 

kun i de tilfeller hvor det ikke 

finnes flere lovlige framsatte 

kandidater.  

For å være valgbar må 

medlemskontingent for det 

foregående år være betalt. 

Forbundsstyret velges på fritt 

grunnlag - dog slik at ingen 

Områdeklubb får mer enn 1 

styremedlem.  RS bør tilstrebe en 

geografisk spredning av styremed-

lemmer/varamedlemmer. 

Alle medlemmer av NEKF er 

valgbare til NEKFs styre og øvrige 

organer.  Dog slik at velges leder i 

en områdeklubb inn i NEKFs styre 

eller som RS Ordfører eller 

Viseordfører eller som medlem til 

Lov- og Kontrollkomiteen, trer 

denne ut av områdeklubbens styre 

og klubbens nestleder overtar. 

RS Ordfører/Viseordfører kan ikke 

sitte i NEKFs styre, Lov- og 

kontrollkomiteen, Valgkomiteen 

eller Fullmaktskomiteen. 

NEKFs styremedlemmer kan ikke 

velges som medlemmer av Lov- og 

Kontrollkomite, Valgkomite eller 

Fullmaktskomité, men kan velges 

til andre komitéer og utvalg. 

Ifall RS ved lovendring oppretter 

nye organer i NEKF, kan RS i 

samme møte velge tillitspersoner til 

de nyopprettede verv - om 

nødvendig uten at forslag på 

kandidater har vært fremmet på 

fastsatt vanlig måte. 

RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-

komiteer for konkrete avgrensede 

oppdrag.  RS eller Forbundsstyret 

gir disse sitt mandat. 

Styret kan sette posten eventuelt på 

sakslista til RS.  Saker kan ikke 

realitetsbehandles, men uttalelser 

kan avgis. 

 

KAPITTEL 4 – 

REPRESENTANTSKAPETS 

OPPNEVNTE KOMIT 

 

§ 4-1  Lov- og Kontrollkomitéen 

          (LKK) 

 

LKKs oppgave er på vegne av RS å 

føre løpende kontroll med NEKFs 

totale virksomhet. 

LKK kan avgi uttalelse til 

Representantskapets Ordfører når 

komitéen finner dette ønskelig.  
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nye organer i NEKF, kan RS i 

samme møte velge tillitspersoner 

til de nyopprettede verv - om 

nødvendig uten at forslag på 

kandidater har vært fremmet på 

fastsatt vanlig måte. 

RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-

komiteer for konkrete avgrensede 

oppdrag.  RS eller Forbundsstyret 

gir disse sitt mandat. 

Styret kan sette posten eventuelt 

på sakslista til RS.  Saker kan 

ikke realitetsbehandles, men 

uttalelser kan avgis. 

 

 

KAPITTEL 5 - 

REPRESENTANTSKAPETS  

OPPNEVNTE KOMITÉER 

 

KAPITTEL 4 – 

REPRESENTANTSKAPETS 

OPPNEVNTE KOMIT 

 

§ 13  Lov- og Kontrollkomite 

(LKK) 

 

§ 4-1  Lov- og Kontrollkomitéen 

          (LKK) 

 

LKKs oppgave er på vegne av RS 

å føre løpende kontroll med 

NEKFs totale virksomhet. 

LKK kan avgi uttalelse til 

Representantskapets Ordfører når 

komitéen finner dette ønskelig.  

Ordføreren skal da straks 

underrette Forbundsstyret. 

LKK skal avgi erklæring til RS 

før Forbundsstyrets årsberetning 

og årsregnskap blir behandlet på 

Representantskapsmøte. 

LKK skal ivareta overholdelse, 

tolkninger av NEKFs lover, 

regler, og vedtak fattet av alle 

NEKFs organer. 

RS vedtar instruks for LKK. 

 

§ 14  Valgkomite (VK) 

 

§ 4-2 Valgkomité (VK) 

 

VKs oppgave er å forelegge 

Ordinært Representantskapsmøte 

forslag til: 

kandidater til alle verv som det 

etter NEKFs lover eller vedtak i 

RS tilligger RS å velge 

revisorer 

Ordføreren skal da straks 

underrette Forbundsstyret. 

LKK skal avgi erklæring til RS før 

Forbundsstyrets årsberetning og 

årsregnskap blir behandlet på 

Representantskapsmøte. 

LKK skal ivareta overholdelse, 

tolkninger av NEKFs lover, regler, 

og vedtak fattet av alle NEKFs 

organer. 

RS vedtar instruks for LKK. 

 

§ 4-2 Valgkomité (VK) 

 

VKs oppgave er å forelegge 

Ordinært Representantskapsmøte 

forslag til: 

kandidater til alle verv som det 

etter NEKFs lover eller vedtak i RS 

tilligger RS å velge 

revisorer 

RS vedtar instruks for VK. 

 

§ 4-3 Fullmaktskomité (FK) 

 

Forbundsstyret oppnevner 2 

personer til å gjennomgå 

representantenes fullmakter og 

innstillingen legges fram for RS til 

godkjenning. 

RS vedtar instruks for FK. 

 

KAPITTEL 5 - 

FOBUNDSSTYRET 

 

§ 5-1 Forbundsstyrets (FS) 

          kompetanse og sammen- 

          setning 

 

Forbundsstyret leder NEKFs 

virksomhet, drift og aktiviteter etter 

forbundets lover og hovedlinjer 

trukket opp av RS. 

FSs leder innkaller til styremøte 

når vedkommende finner det 

nødvendig, eller et flertall av 

styremedlemmene krever det. 

Vedtak i styret fattes med 

alminnelig flertall. Ved stemme-

likhet har fungerende leder 

dobbeltstemme. 

Styret kan advare eller be om å 

uttre av, utelukke for et bestemt 

tidsrom eller ekskludere 

Områdeklubber som handler i strid 

med gjeldende lover og regler eller 

oppfører seg på en for NEKF eller 

dets medlemmer uverdig/skadelig 

måte, eller for manglende opp-
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RS vedtar instruks for VK. 

 

§ 15 Fullmaktskomité (FK) 

 

§ 4-3 Fullmaktskomité (FK) 

 

Forbundsstyret oppnevner 2 

personer til å gjennomgå 

representantenes fullmakter og 

innstillingen legges fram for RS 

til godkjenning. 

RS vedtar instruks for FK. 

 

 

KAPITTEL 6 – 

FORBUNDSSTYRET 

 

KAPITTEL 5 - 

FOBUNDSSTYRET 

 

§ 16 Forbundsstyrets (FS) 

kompetanse og 

         sammensetning 

 

§ 5-1 Forbundsstyrets (FS) 

          kompetanse og sammen- 

          setning 

 

Forbundsstyret leder NEKFs 

virksomhet, drift og aktiviteter 

etter forbundets lover og 

hovedlinjer trukket opp av RS. 

FSs leder innkaller til styremøte 

når vedkommende finner det 

nødvendig, eller et flertall av 

styremedlemmene krever det. 

Vedtak i styret fattes med 

alminnelig flertall. Ved stemme-

likhet har fungerende leder 

dobbeltstemme. 

Styret kan advare eller be om å 

uttre av, utelukke for et bestemt 

tidsrom eller ekskludere 

Områdeklubber som handler i 

strid med gjeldende lover og 

regler eller oppfører seg på en for 

NEKF eller dets medlemmer 

uverdig/skadelig måte, eller for 

manglende oppfyllelse av 

medlemsplikter. 

Områdeklubber som utelukkes for 

et bestemt tidsrom eller 

ekskluderes på bakgrunn av 

forannevnte bestemmelser, kan 

innen 30 dager fra mottatt skriftlig 

meddelelse anke avgjørelsen inn 

for NEKFs Lov- og Kontroll-

komité (LKK).  Vedkommende 

skal i meddelelsen gjøres opp-

fyllelse av medlemsplikter. 

Områdeklubber som utelukkes for 

et bestemt tidsrom eller 

ekskluderes på bakgrunn av 

forannevnte bestemmelser, kan 

innen 30 dager fra mottatt skriftlig 

meddelelse anke avgjørelsen inn 

for NEKFs Lov- og Kontrollkomité 

(LKK).  Vedkommende skal i 

meddelelsen gjøres oppmerksom 

ankemulighet og ankefrist.  Anken 

stiles til LKK og sendes NEKFs 

styre v/sekretariatet. 

LKK lager innstilling og 

oversender saken til RS. 

FS består av leder, nestleder og 3 

øvrige styremedlemmer, og er 

beslutningsdyktig når lederen eller 

nestlederen og minst 2 av de øvrige 

styremedlemmer deltar. 

 

§ 5-2 Forbundsstyrets oppgaver 

 

FS oppgaver er å: 

lede NEKF mellom møtene i 

Representantskapet 

være bindeledd mellom Forbundet 

og Områdeklubbene 

avholde rådgivende drøftingsmøter 

med lederne i Områdeklubbene. 

forberede RS-møtet i henhold til 

lovverket 

behandle og gi innstilling i saker 

som legges fram for RS 

innstille til RS om opprettelse 

eventuelt oppløsning av klubber 

oppnevne utvalg og komitéer for 

særlige saker eller saksområder 

fastsette regler, bestemmelser og 

instrukser for disse 

bevilge innefor budsjetterte 

rammer bidrag til samarbeidende 

klubber, utvalg eller enkeltpersoner 

for løsning av spesielle oppgaver 

forelegge saker for Lov- og 

Kontrollkomiteen 

ansette funksjonærer og utarbeide 

instruks for disse 

treffe beslutning i saker som ikke 

etter lovene eller vedtak i RS 

tilligger RS eller RS-komiteene 

Fra Forbundsstyrets møter skal det 

føres protokoll.  Utskrift sendes 

Områdeklubbene, Lov- og 

Kontrollkomiteen og Revisorene 

og medlemsbladet Elghunden eller 

til andre FS beslutter. 

Forbundsstyret er ansvarlig overfor 

og rapporterer til 
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merksom ankemulighet og 

ankefrist.  Anken stiles til LKK 

og sendes NEKFs styre v/sekre-

tariatet. 

LKK lager innstilling og 

oversender saken til RS. 

FS består av leder, nestleder og 3 

øvrige styremedlemmer, og er 

beslutningsdyktig når lederen 

eller nestlederen og minst 2 av de 

øvrige styremedlemmer deltar. 

 

§ 17 Forbundsstyrets oppgaver 

 

§ 5-2 Forbundsstyrets oppgaver 

 

FS oppgaver er å: 

lede NEKF mellom møtene i 

Representantskapet 

være bindeledd mellom Forbundet 

og Områdeklubbene 

avholde rådgivende 

drøftingsmøter med lederne i 

Områdeklubbene. 

forberede RS-møtet i henhold til 

lovverket 

behandle og gi innstilling i saker 

som legges fram for RS 

innstille til RS om opprettelse 

eventuelt oppløsning av klubber 

oppnevne utvalg og komitéer for 

særlige saker eller saksområder 

fastsette regler, bestemmelser og 

instrukser for disse 

bevilge innefor budsjetterte 

rammer bidrag til samarbeidende 

klubber, utvalg eller enkelt-

personer for løsning av spesielle 

oppgaver 

forelegge saker for Lov- og 

Kontrollkomiteen 

ansette funksjonærer og utarbeide 

instruks for disse 

treffe beslutning i saker som ikke 

etter lovene eller vedtak i RS 

tilligger RS eller RS-komiteene 

Fra Forbundsstyrets møter skal 

det føres protokoll.  Utskrift 

sendes Områdeklubbene, Lov- og 

Kontrollkomiteen og Revisorene 

og medlemsbladet Elghunden 

eller til andre FS beslutter. 

Forbundsstyret er ansvarlig 

overfor og rapporterer til 

Representantskapet. 

 

§ 18 Sekretariatet 

 

§ 5-3 Sekretariatet 

Representantskapet. 

 

§ 5-3 Sekretariatet 

 

Sekretariatet skal arbeide med 

daglig løpende oppgaver, herunder 

RS, for NEKF. 

 

KAPITTEL 6 – DIVERSE 

BESTEMMELSER                       
 

§ 6-1 Oppløsning av NEKF 

 

Forslag om oppløsning av NEKF 

skal behandles som følger: 

forslaget behandles i RS-møte.  

Vedtak om oppløsning krever ¾ 

flertall av samtlige stemmer i RS. 

saken utstår deretter til neste RS-

møte, tidligst etter 1 år, og fornyet 

vedtak om oppløsning krever igjen 

¾ flertall av samtlige stemmer i 

RS. 

Først etter annen gangs vedtak trer 

beslutningen om oppløsning i kraft. 

Etter endelig beslutning om 

oppløsning tilbakeføres NEKFs 

midler til områdeklubbene i 

henhold til medlemstall pr. 31.12. 

foregående år. 
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Sekretariatet skal arbeide med 

daglig løpende oppgaver, 

herunder RS, for NEKF. 

 

 

KAPITTEL 7 - DIVERSE 

BESTEMMELSER  

 

KAPITTEL 6 – DIVERSE 

BESTEMMELSER                       
 

§ 19 Oppløsning av NEKF 

 

§ 6-1 Oppløsning av NEKF 

 

Forslag om oppløsning av NEKF 

skal behandles som følger: 

forslaget behandles i RS-møte.  

Vedtak om oppløsning krever ¾ 

flertall av samtlige stemmer i RS. 

saken utstår deretter til neste RS-

møte, tidligst etter 1 år, og fornyet 

vedtak om oppløsning krever 

igjen ¾ flertall av samtlige 

stemmer i RS. 

Først etter annen gangs vedtak 

trer beslutningen om oppløsning i 

kraft. Etter endelig beslutning om 

oppløsning tilbakeføres NEKFs 

midler til områdeklubbene i 

henhold til medlemstall pr. 31.12. 

foregående år. 

 

 

  Ord til saken:  

 

 

VEDTAK:   Enstemmig vedtatt, med følgende endringer:  

Paragraf 10 – Representantskapsmøte: Pkt 3-3 Representantskapsmøte: 

Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i 

behandlingen av saker fremsatt på lovlig måte. 

Paragraf 12 Representantskapets oppgaver. Pkt 3-5 Representantskapets 

oppgaver. Følgende fjernes: Ved stemmelikhet i Ordførerens, eller i dennes 

fravær Viseordførerens/setteordførerens dobbeltstemme avgjørende. 

 

 

 

 

 

RS.sak 11.3.13  

FORSLAG FRA TROMS ELGHUNDKLUBB 
Troms Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013:  
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FJERNING AV 2-DAGERS LØSHUNDPRØVE I CHAMPIONATKRAVET 

Dette bør gjøres for å få samme championatregler som Sverige og Finland. Vi 

ser det som viktig at når man skal ha samme prøveregler bør man også ha 

samme championatregler. Om man skal benytte samme avlsdatabase for de 

nordiske landene ser vi på det som en nødvendighet å ha samme 

championatreglene. 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forslaget fra Troms EHK avvises. Det vises til vedtaket i RS.sak 11.11.12. 

 

  

Ord til saken: Troms EHK: la frem saken og argumenterte for den.  

Jan-Erik Brenden: Dette er en sak som var oppe i fjor og med klar flertall for å 

opprettholde 2-dagers prøver.  

Nils-Erik Haagenrud: heller ikke samme regler på utstilling. Forslag på å sette 

opp en arbeidsgruppe for å evnt se på dette.  

Bjørn Bjørketvedt: 2 dagers hunder det som skiller de gode hundene ifra de 

mindre gode hundene, vi må ikke slippe ned på championatkravet. Helt uenig 

med Arne Sandin. Avlen har hatt en stor fremgang de siste år. 

Arne Sandin: Sverige har også kommet på banen på felles nordiske 

løshundregler, hvis vi ikke kan dokumentere at 2 dagers prøven gagner avlen så 

bør vi avvikle denne. Bør ha 2 dagers prøva som en konkurranse form. 

Erland Nordby: Omkamp er det sagt, men en god sak kan ikke kjempes for 

ofte. Hedmark var i tvil i fjor, men vi (HEHK) vil støtte forslaget. Vi vil havne 

på etterskudd i avlen med å beholde 2 dagers prøva. 

Prøvevotering: 31 for, 61 mot.  

 

VEDTAK:     Forslaget fra Troms vedtas ikke. 34 stemmer for og 58 mot.  

 

 

RS.sak 11.4.13 

FORSLAG FRA ØSTERDAL ELGHUNDKLUBB 

Østerdal Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013:  
 

ENDRINGER I NORSK JAKTCHAMPIONAT BANDHUND – NJ(B)CH. 

Østerdal E.H.K. mener dette er viktig for avlen, at unge hunder får tildelt 

NJ(B)CH tidlig. Dette krever at NKKs championatregler endres. Ordlyden som 

Østerdalen gjerne vil endre / fjerne er: 

 

PRØVENE MÅ VÆRE TATT OVER MINST TO ÅR. 

  

Etter denne regelendringen blir championatregelen slik: 

 

NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(B)CH – BANDHUND. 
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Gruppe 5 – spisshunder: Jämthund, Karelsk bjørnehund, Norsk elghund grå, 

Norsk elghund sort, Svensk hvit elghund, Hälleforshund og Laikarasene.  

 

Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge. Prøvene skal gjennomføres 

med 4 forskjellige dommere. Forskjellige dommere begge dager på 2 – dagers 

prøve. 

Minst 2 av premiene må være tatt på prøve arrangert av N.E.K.F. Minst en av 

premiene må være tatt på 2 – dagers prøve. Hvis en av 1. premiene er tatt på 

separat 2 – dagers prøve, må en første premie være tatt på samlet prøve. 

2 ganger VERY GOOD på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige 

dommere i NORGE, SVERIGE og FINLAND. 
 

 

 

 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forslaget fra Østerdal EHK avvises. Jaktchampionatreglene for bandhund 

opprettholdes som i dag. 

 

 

  Ord til saken: 

   

VEDTAK:  Saken trekkes.  

Vedtak: Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et 

forslag til nye championat regler som skal gjelder for løs og bandhund. Når 

regel er vedtatt(neste RS) så skal disse gjelde for 3 år. Klubben blir 

representert i gruppa. 

 

 

 

 

RS.sak 11.5.13 

FORSLAG FRA TROMS ELGHUNDKLUBB 
Troms Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013:  

  

ENDRINGER I NORSK JAKTCHAMPIONAT BANDHUND – NJ(B)CH. 

Kravet til samla jaktprøver fra Championatreglene fjernes fra 

bandhundreglene. Det er ingen forskjell på prestasjonen til en hund om den går 

en samlet eller samlet eller separat prøve. 

 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forslaget fra Troms Elghundklubb avvises.  

 

  Ord til saken: 
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VEDTAK:  Saken trekkes. 

Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til 

nye championat regler som skal gjelder for løs og bandhund. Når regel er 

vedtatt(neste RS) så skal disse gjelde for 3 år. Klubben blir representert i 

gruppa. 

 

 

 

 

RS.sak 11.6.13 

FORSLAG FRA HEDMARK ELGHUNDKLUBB 
Hedmark Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013: 

 

JAKTPRØVER LØSHUND I ROMJULA 

 

Hedmark Elghund klubb ønsker at det åpnes for jaktprøver i romjula, dvs. fra 

og med 27/12 til og med 30/12.  

Dette avholdes både i Sverige og Finland, og vi mener at dette burde det være 

mulig å få til i Norge også. 

Det er en kjent sak at vi i mange deler av landet sliter med å få avholdt våre 

jaktprøver. Årsakene er flere. Økende press fra rovdyr. Utvidet jakttid, i mange 

områder frem til 23/12.   

Vi mener at dersom været og føret tillater det og etter grunneiers samtykke, bør 

det åpnes for å gå jaktprøver i romjula. 

 

Slik vi ser det i: Lov om hundehold er det ikke hjemlet noe forbud mot 

jaktprøver, ut over båndtvangsbestemmelsene.  

Refererer til: 

§ 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst  

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med 

samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til 

eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret. 

 

Viltloven gir begrensinger i utøvelse av jakt og fangst.  

 § 10. (dager med jaktforbud)  

Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24. desember til og med 

31. desember   og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag 

 

Vi mener at det her må en avklaring til, om jaktprøver i romjula er i strid med: 

Lov om hundehold og Viltloven. Hvis så er tilfelle ber vi NEKF jobbe for en 

endring slik at jaktprøver i romjula tillates. 

 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forslaget utsettes inntil det foreligger en lovendring som gir adgang til at 

jakttid kan innføres i romjula. 
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Ord til saken: Erland Nordby la frem saken ifra HEHK.  

Nils-Erik Haagenrud: Håper HEHK trekker sitt forslag. Sverige og Finland har 

tradisjon for romjulsjakt derfor gås det også jaktprøver i romjula i disse 

landene.  

HEHK støtter forslaget ifra Forbundsstyret. 

 

VEDTAK:  Forslaget ifra Forbundsstyret enstemmig vedtatt. 

 

 

RS.sak 11.7.13 

FORSLAG FRA VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB 
Vestoppland Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013:  

 

STYREFORSIKRING 

Norske Elghundklubbers Forbund tegner kollektiv forsikring for alle 

områdeklubbene, og at RS finner en fordelingsnøkkel for å fakturere den 

enkelte klubb. 

 

 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forbundsstyret skal søke tilbud fra forsikringsselskap som har styreforsikring 

som produkt og sende tilbudet ut til den enkelte klubb for vurdering. Det er opp 

til den enkelte klubb å tegne en sådan forsikring. 

 

  Ord til saken: 

  VOEHK la frem saken. 

 

VEDTAK:  Forslaget ifra Forbundsstyret enstemmig vedtatt. 

 

 

 

RS - sak 12.13  

VALG - SAK FRA VALGKOMITEEN 

 

 Ord til saken: 

Leder av valgkomiteen Even Løken orienterte RS 2013 om valgkomiteens arbeid og 

innstilling. 

 

Valg av leder 1 år 

I 2013: Nils-Erik Haagenrud,  på valg 

 

 

Forslag fra klubbene: 

 

Hedmark EHK:   Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen Elghundklubb 
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Jotunfjell Fjordane EHK:  Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen Elghundklubb 

Hadeland EHK:   Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen Elghundklubb 

 Gudbrandsdal EHK:   Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen Elghundklubb 
  

Valgkomiteens forslag:   Nils-Erik Haagenrud, Østerdalen Elghundklubb 
 

 Ord til saken: 
 

VEDTAK:  Nils-Erik Haagenrud enstemmig valgt 

 

 

Valg av nestleder for 2 år 

I 2013: Kjell Kruke,   på valg 

 

 Forslag fra klubbene: 

Hedmark EHK:   Kjell Kruke, Gudbrandsdal Elghundklubb 

Hadeland EHK:   Kjell Kruke, Gudbrandsdal Elghundklubb 

Jotunfjell Fjordane EHK:  Kjell Kruke, Gudbrandsdal Elghundklubb  

Gudbrandsdal EHK:   Kjell Kruke, Gudbrandsdal Elghundklubb 

  

Valgkomiteens forslag:   Kjell Kruke, Gudbrandsdal Elghundklubb 

 

Ord til saken:  

 

 

VEDTAK:  Kjell Kruke enstemmig valgt 

 

Valg av 1 styremedlem for 2 år 

I 2013: Vidar Huse,   på valg 

 

 Forslag fra klubbene: 

Hedmark EHK:   Vidar Huse, Hedmark Elghundklubb 

Hadeland EHK:   Vidar Huse, Hedmark Elghundklubb  

Jotunfjell Fjordane EHK:  Vidar Huse, Hedmark Elghundklubb 

Gudbrandsdal EHK:   Vidar Huse, Hedmark Elghundklubb 

 

Valgkomiteens forslag:   Vidar Huse, Hedmark Elghundklubb 

 

Ord til saken:  

  

VEDTAK:  Vidar Huse enstemmig valgt 
 

 

Valg av 1 medlem av Lov- og kontrollkomiteen 3 år 

I 2013: Ivar Tørresdal,   på valg  

 

Forslag fra klubbene: 

 

Vestfold EHK:   Knut Thoresen, Vestfold Elghundklubb 

Telemark EHK:   Knut Thoresen, Vestfold Elghundklubb 
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Buskerud EHK:   Knut Thoresen, Vestfold Elghundklubb 

Hadeland EHK:   Arne Sandin, Hadeland Elghundklubb 

Hedmark EHK:   Arnfinn Lien, Hedmark Elghundklubb 

Jotunfjell Fjordane  EHK:  Jan Skogen, Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 

 

 

Valgkomiteens forslag:   Knut Thoresen, Vestfold Elghundklubb 

 

 

Ord til saken: Delegatene presenterte seg selv, eller klubbene presenterte sine 

kandidater. 

 

VEDTAK: Knut Thoresen 57 valgt med stemmer, Arne Sandin 8 stemmer, Arnfinn Lien 17 

stemmer og Jan Skogen 5 stemmer. 5 ikke avgitte stemmer. 

 

 

Valg av leder i lov- og kontrollkomiteen 1 år 

I 2013: Knut Ole Røed,   på valg 

 

Forslag fra klubbene: 

Buskerud EHK:   Knut Ole Røed, Buskerud Elghundklubb 

Hadeland EHK:   Knut Ole Røed, Buskerud Elghundklubb 

 

Valgkomiteens forslag:  Knut Ole Røed, Buskerud Elghundklubb 

 

Ord til saken: 

 

VEDTAK: Knut Ole Røed enstemmig valgt 

 

 

Valg av 1 medlem i valgkomiteen 3 år 

I 2013: Even Løken,    på valg, kan ikke gjenvelges 

  

 

Forslag fra klubbene: 

Jotunfjell Fjordane EHK:  Ove-Helge Lo, Sør-Trøndelag EHK 

 

Valgkomiteens forslag:   Kolbjørn Thun, Nord- Elghundklubb 

 

Ord til saken: Jotunfjell trekker sitt forslag 

 

VEDTAK: Kolbjørn Thun enstemmig valgt 

. 

 

Valg av 1 varamedlem av valgkomiteen i 1 år 

I 2013: Kjell Petter Pettersen  på valg 

 

 

Valgkomiteens forslag:  Einar Vollaug, Oslo-områdets Elghundklubb 
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VEDTAK:  Einar Vollaug enstemmig valgt 

 

 

 Valg av revisor for 1 år 

I 2013: Ernst & Young AS,   på valg 

 

Forslag fra klubbene: 

Jotunfjell Fjordane EHK:  Ernst & Young AS 

 

 

Valgkomiteens forslag:   Ernst & Young AS, avd. Vågå 

 

VEDTAK: Ernst & Young AS enstemmig valgt  

 

 

Valg av RS - ordfører 2013/2014 

I 2012/2013: Arnfinn Lien  på valg 

 

Forslag fra klubbene: 

Vestfold EHK:   Ivar Horrigmo, Telemark Elghundklubb 

 Telemark EHK:   Ivar Horrigmo, Telemark Elghundklubb 

 

Valgkomiteens forslag:   Ivar Horrigmo, Telemark Elghundklubb 

 

Ord til saken: 

 

VEDTAK:   Ivar Horrigmo enstemmig valgt 

 

 

Valg av RS - viseordfører 2013/2014 

I 2012/2013: Ivar Horrigmo,  på valg 

 

 

Valgkomiteens forslag:   Stein Briskeby, Hadeland Elghundklubb 

 

Ord til saken:  

 

VEDTAK:  Stein Briskeby enstemmig valgt 

 

 

Valg av NEKFs representanter til NKKs RS 2013 

 

Valgkomiteens forslag: Forbundsstyret gis fullmakt til å velge representanter. 

 

 

VEDTAK:  Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt 

 

 



PROTOKOLL FRA DET 36. ORDINÆRE 

REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Side 30 av 30 

 
PROTOKOLL FRA DET 36. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE 

 

Valgkomiteens forslag til honorarer i 2013: 

 

Honorar leder av NEKF  kr. 10.000,00 

Honorar nestleder NEKF  kr.   5.000,00 

Møtehonorar, styremedlemmer kr.   1.500,00 pr. møte 

 

VEDTAK: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

 

                   


