
ARBEIDSNOTAT                                                                                        

Dato:   20.6.09  
Emne:  Møte i Arbeidsutvalget 
Tilstede:  Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Arild Visdal  

 

Arbeidsutvalget avholdt møte i Lom, 20.6.09 og følgende saker ble drøftet og med følgende 

innstillinger: 

AU.sak. 1/09 

Gjennomføring av Representantskapsmøtet, formannsmøtet og Avlsutvalgsmøtet i  2010 

o Ut fra signaler og tilbakemeldinger fra områdeklubber, tillitsvalgte og 

enkelt medlemmer på gjennomføring, kostnader og tidsbruk må 

Forbundsstyret se på alternativ for avholdelse av nevnte møter. 

Følgende momenter ble vurdert og må tas hensyn til: 

o Kostnadsreduksjon for: 

 Forbundet 

 Områdeklubbene 

 Delegater, medlemmer av utvalg og komiteer gis anledning til å 

ankomme møtestedet på lørdag, besparelse av en overnatting mht. 

tidligere møtehelger. 

Delegater som ikke skal delta på formannsmøtet eller Avlsutvalgsmøtet 

har mulighet til å reise hjem på søndag morgen 

o Effektivisering av møtene 

o Tilstedeværelse av representanter fra Forbundsstyret under alle møtene 

o Avlsutvalgsmedlemmene skal ha mulighet til å være tilstede under 

forhandlingene på Representantskapsmøtet 

 

Arbeidsutvalgets innstilling til Forbundsstyret: 

Møtehelgen med Representantskapsmøtet, formannsmøtet og Avlsutvalgsmøtet avholdes etter 

følgende plan: 

 Forbundsstyret avholder sitt møte, fredag 16.4.09 fra kl. 16.00 

 Representantskapsmøtet 2010 avholdes, lørdag 17.4. fra kl. 11.00 

 Avlsutvalgsmøtet avholdes, søndag 18.4. fra kl. 09.00 

 Formannsmøtet avholdes, søndag 18.4. fra kl. 09.00 (Formannsmøtet ble også 

tidligere avholdt dagen etter Representantskapsmøtet) 

 

AU.sak 2/09 

Antall delegater til å representere den enkelte områdeklubb under 

Representantskapsmøtet 

 

Arbeidsutvalget drøftet følgende § i Lover for norske Elghundklubbers Forbund, spesielt 

merkede setning: 

 

 

 

 

KAPITTEL 4 - REPRESENTANTSKAPET 



§ 9    Kompetanse og sammensetning 

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. 

Representantene har 1 stemme hver. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved at Ordfører/Viseordfører 

evt. Setteordfører avgir stemme. 

 

Arbeidsutvalget drøftet om det skulle settes frem forslag til representantskapsmøtet 2010 om 

en lovendring i den merkede setningen til følgende ordlyd: 

 

Antall representanter velges ut fra medlemstallet pr. 31.12. foregående år med delingstall på 

100 etter følgende skala. 
 

Denne lovendringen vil gi, i forhold til medlemstallene i områdeklubbene pr. 31.12.08 

følgende reduksjon av delegater som igjen vil gi kostnadsbesparelse for den enkelte klubb. 

 

Antall delegater i 2009 med delingstall på 70:  87 delegater 

Med delingstall 100 ville antall delegater vært:  64 delegater 

 

Arbeidsutvalgets innstilling til Forbundsstyret: 

 

Forbundsstyret drøfter Arbeidsutvalgets og vurderer om forslaget lovendringen skal 

fremlegges for Representantskapsmøtet i 2010. 

 

AU.sak 3.09 

Utstillinger i NEKFs regi 

 

Erfaringene rundt om i områdeklubbene viser en tilbakegang av deltagende hunder på de 

respektive elghundutstillingene. 

Vi må håpe at oppfordringen/henstillingen som ble gjort til områdeklubbene Forbundsstyret 

v/lederen om at samarbeid om utstillinger mellom områdeklubbene skulle prioriteres når 

søknadene oversendes NKK for 2011. 

Utstillingene er en viktig inntektskilde for områdeklubbene og Forbundsstyret må på en 

konstruktiv måte være med på å sikre god deltagelse på fremtidige utstillinger. 

Det kan være flere reguleringer fra Forbundsstyret og fra samordningsutvalget i NKK som 

kan være med å kunne oppnå ønskede resultat. 

 

 



Aktuelle tiltak kan være: 

 Kun 1 utstilling pr. områdeklubb pr. år 

 Regulering av antall utstillinger i regioner/landsdeler 

 Belønning av utstillingssamarbeid mellom områdeklubber 

 

Arbeidsutvalgets innstilling til Forbundsstyret: 
 

Forbundsstyret inviterer Forbundets representant i Samordningsutvalget for utstillinger i 

NKK, Marianne Holmli til drøftinger omkring utfordringene Forbundet står fremfor, å 

opprettholde deltagende hunder på utstillingene for å sikre avlsgrunnlaget for de fremtidige 

elghundrasene våre. 

 

AU.sak 4.09 

Uttak av deltagere til NM 
 

Forbundsstyret mottar mange innspill på de gjeldende reglene for uttak av deltagende 

hundeekvipasjer til NM noe som viser et stort engasjement omkring denne saken. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling til Forbundsstyret: 
 

Uttaksreglene revideres i 2012 og vil være gjeldende for NM fom. 2012. 

 

Områdeklubbene inviteres til å komme med sine endringsforslag, Forbundsstyret utarbeider 

forslag til nye uttaksregler for NM som sendes ut til høring til klubbene medio 2011 for 

deretter vedtas i 2012. 

 

AU.sak 5.09 

Medlemsbladet Elghunden 
 

Medlemsbladet, dvs. produksjonen og kostnaden ved produksjonen har gjennom de siste 

årene vært et svært debattert tema ved mange sammenhenger i organisasjonen, ikke minst ved 

budsjettbehandlingene under Representantskapsmøtene. 

Det ble for 2 år siden gjennomført en stor leserundersøkelse omkring medlemsbladet hvor 

konklusjonen ble at medlemmene i hovedsak og stort flertall ville ha bladet i den kvalitet, 

form og innhold som i dag. Dette har Forbundsstyret tatt hensyn til så langt. 

På bakgrunn av pålegg fra Representantskapsmøtet i 2009 skulle Forbundsstyret gjennomføre 

en streng økonomistyring og oppfølging, og iverksette kostnadsbesparelser der dette er mulig. 

Forbundsstyret har derfor bl.a. sett på hvilke tiltak som kan gjøres for å spare inn 

produksjonskostnader på medlemsbladet, uten å måtte legge på bladabonnementet for den 

enkelte medlem utover hva den reelle portoøkningen til en hver tid representerer av 

kostnadsøkning. 

Forbundsstyret har derfor rådført seg med avtalepart og produsent av medlemsbladet for å se 

på hvilke muligheter som finnes uten å komme i konflikt med nevnte leserundersøkelse og 

med Lov- og kontrollkomiteen for å ikke komme i konflikt med lover, regler og fattede 

vedtak: 

 

 

Aktuelle kostnadsreduserende tiltak som kan være aktuelle og som ikke kommer i konflikt 

med gjeldende avtale: 

 Reduksjon av papirkvalitet 

 Reduksjon av antall sider pr. utgivelse av medlemsbladet 



 Trykking av deler av medlemsbladet i sort/hvitt. 

 Utgivelse av skogsprotokollene/jaktprøvene i egen trykksak 

 

Arbeidsutvalget har vurdert og drøftet de aktuelle tiltakene og endt opp med å utgi 

skogsprotokollene/jaktprøvene som egen trykksak i tilknytning til utgivelse av Elghunden nr. 

1 vil være det mest kostnadsbesparende tiltaket. 

 

Årboka/trykkingen av jaktprøver ble behandlet som egen sak under Representantskapsmøtet i 

2003 med følgende vedtak: 

 

 

RS.sak 11.08.03 SAK FRA VESTOPPLAND EHK  – PUBLISERING 

JAKTPRØVEREULTATER 

    

   Forbundsstyret fremmer flg. Forslag til vedtak: 

   0-prøver trykkes ikke i Elghunden pga. økonomiske konsekvenser. 

 

   Ord til saken: Kjell Småstu, Magnar Nordsveen 

 

   Forbundsstyret trekker sitt forslag til vedtak og støtter forslag fra 

 Vestoppland EHK. 

 

 Vestoppland fremmet flg. forslag: 

 Vestoppland EHK foreslår at jaktprøveresultatene publiseres i det 

norske bladet ”Elghunden” på samme måte som de svenske 

prøveresultatene trykkes i den svenske ”Elghunden”. Det svenske 

bladet gir et enklere søk etter resultater på den enkelte hund. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordlyden i det protokollerte vedtaket er noe uklart, men selve tolkningen må legges til teksten 

i forslaget fra Vestoppland EHK. 

 

Slik AU oppfatter dette kan Forbundsstyret endre praksisen av utgivelsen av 

prøveresultatene/skogsprotokollene når malen skal være slik Svenska Älghundklubben 

trykker sin årbok av Älghunden, en separat trykksak av resultatene. 

 

Årboka, Elghunden nr. 1, har utviklet seg til å bli en betydelig produksjon, utover det som i 

dag ligger i avtalen mellom produsent og NEKF. Øket produksjon gir økede kostnader og 

øket vekt gir økede portoomkostninger. 

Hvis jaktprøvene/skogsprotokollen utgis i en egen trykksak, jmfr. slik svenske ”Älghunden” 

blir produsert, kan dette gi en betydelig kostnadsbesparelse for NEKF. 

 

Elghunden nr. 1/09 hadde en produksjonskostnad eks. porto på   kr.  195.000,00 

Elghunden nr. 1/10 med endring til (80 s.) vil ha en prod.kostn. ca. kr.    54.000,00 

 

En besparelse på   ca.  kr. 151.000,00 

 

En totalproduksjon i 2010 av Elghunden, 4 x 80 sider  

vil ha et kostnadsoverslag på, eks. portokostnader         ca.  kr. 216.000,00 

 



Ut fra RS.vedtaket i 2003 skal jaktprøvene/skogsprotokollene utgis i trykket form, en ren 

Internettløsning har AU drøftet, men dette er således en uaktuell løsning som eneste 

alternativ. Internettløsning kan være et tilbud i tillegg til trykksaken. 

 

Årboka 2010, sideantall på 180 og produsert i 1.000 eksemplar, har et estimat for 

produksjonskostnader på ca. kr. 75.000,00, eks. porto. En produksjon på 1.000 eks. er kun et 

utgangspunkt og referer til erfaringen Harehunden har med å trykke egen trykksak av 

jaktprøvene og at denne forhåndsbestilles av medlemmene. Antall bestillinger av årboka i 

Harehundforbundet ligger på ca. 800 eks. 

 

For at medlemmene skal få tilsendt årboka, må denne bestilles og forhåndsbetales innen en 

tidsfrist som gjør det mulig å fastsette opplag og sikre utsendelse sammen med utgivelse av 

Elghunden nr. 1/09. 

 

Det vil kanskje komme noen reaksjoner fra medlemmene på endret mønster av 

utsendelse/produksjon av Årboka, men slik AU ser det vil dette ligge innenfor det som ble 

vedtatt på RS i 2003. 

 

Annonseinntekter i Årboka kan vanskelig kalkuleres med da erfaringen etter finanskrisen 

viser en nedgang på ca. 25% på annonsesalget til Elghunden. 

 

Arbeidsutvalgets innstilling til Forbundsstyret: 
 

Årboka 2010 trykkes som separat trykksak i et opplag (+ reserve) tilsvarende 

forhåndsbestillingene fra medlemmene. 

Til de som har forhåndsbestilt Årboka 2010 pakkes denne sammen med Elghunden nr. 1/10 

og sendes de respektive. 

De medlemmene som ikke har forhåndsbestilt Årboka 2010 får kun tilsendt det ordinære 

Elghunden nr. 1/10. 

Medlemmene gjøres oppmerksom på denne ordningen for Årboka 2010 gjennom en detaljert 

forklaring i Elghunden nr. 3/09. I Elghunden nr. 4/09 vedlegges innbetalingsblankett for 

forhåndsbestilling av Årboka 2010 med tidsfrist for innbetaling/bestilling. 

Disse forhåndsbestillingene registreres i eget register og på en egen bankkonto. 

De registrerte medlemmene med bestilling av Årboka 2010 oversendes til produsenten og 

adresseringsfirmaet for pakking og utsendelse. Det er viktig å få til en ordning med Posten 

slik at Årboka kan sendes sammen med det ordinære nummeret av Elghunden og derved spare 

inn en del portokostnader i forhold til en separat utsendelse. 

 

AU foreslår en pris på kr. 50,00 for årboka første året. 

 

Med denne prisen vil det ved et estimat på 1.000 årbøker gis en total besparelse på 

produksjonen av Elghunden i 2010 på ca. kr. 125.000. 

 

Hvis dette skal gjennomføres må dette behandles av Forbundsstyret før 31.7.09, da denne 

datoen er fristen for å få tatt inn tekst i Elghunden nr. 3/09. 

 

AU.sak 6.09 

Nye utstillingsregler 

 

Høringssvaret fra NEKF var sendt iht. tidsfrist og med innhold iht. RS.vedtak fra RS2009. 

 

 



AU.sak 7.09 

Tilbud fra jaktbladet ”Jakt” 

 

Tilbudet fra jaktbladet ”Jakt” vil bli behandlet sammen med forslag til samarbeidsavtaler med 

andre potensielle avtaleparter. 

Dette vil bli gjort når Kjell Kruke har arbeidet frem forslag til avtaler. 

 

AU.sak 8.09 

Diverse skjema som er etterlyst på Forbundets nettsider 

 

De etterspurte skjemaene legges ut snarest på nettet. 

 

 


