
STYREMØTEREFERAT                                                                

 
DATO:   23. – 24.1.09 
STED:   Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen 
 

DELTAGERE: Ellen Krogstad, Stein Briskeby, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Kristian 
Hestvåg og Arild Visdal.  

FORFALL:  Knut Ole Røed, Lov- og  kontrollkomiteen innkalt, men hadde ikke anledning til 
å møte. 

 

FS.sak 1.09 Referat-/drøftingssaker 

- styremøtet 9. – 10.12.08 

o ingen merknader 

- regodkjenning av ettersøksekvipasjer 

o Asbjørn Guttorm 

Etter et undersøkende arbeid med aktuelle instanser, skal en 

godkjent ettersøkshund som skifter eier/fører på nytt gå en 

fersksporprøve for å bli godkjent ettersøksekvipasje med ny 

fører. 

- forespørsel fra Tore Storhaug vedrørende championatskjold 

o pr. 8.1.09 

o Forbundsstyret tar henvendelsen fra Storhaug til orientering, 

men ønsker ikke å gå videre i sakens anledning. 

- forslag fra Taisto Erkinharju til endring av uttaksreglene for NM 

Bandhund 

o pr. 11.1.09 

Innpillet til endring tas til orientering. 

Forbundsstyret ser ikke god nok grunn pr. i dag å 

gjennomføre en revidering av nevnte uttaksregler da 

gjeldende regler kun har vært gjeldende i 2 NM-

arrangement, men ønsker å gjennomføre en høring 

2012/2013 etter erfaringene som blir gjort i NM-

arrangementene frem til 2012.  

Etter revidering i 2012/2013 er intensjonen at reglene skal 

gjelde for 10 år fra godkjenning i Forbundsstyret. 

- Trykksakeriet AS 

o Sendeplan 2009 for Elghunden 

Tas til etteretning. 

- Brev fra NKK, datert 16.1.09 

o Nye retningslinjer for tilskudd til dommerkonferanser 

Retningslinjene legges ut på nettsiden, dette er en erstatning 

for bortfallet av den årlige økonomiske støtten NKK ga 

NEKF. 

NEKF søker NKK om et generelt tilskudd til 

dommersamlinger/-utdanning. 

- Registreringsstopp der hannhunder er brukt mer enn de er godkjent 

for ? Drøfting med NKK ? 

o Saken utsettes styrebehandlet til den er drøftet i 

avlsutvalgene med uttalelse i sakens anledning til 

Forbundsstyret. 

Forbundslederen tar kontakt med avlsutvalgene. 

- Påmeldingsavgiften til Nordisk Mesterskap, skal dekkes av NEKF ? 

o Hundeekvipasjene er NEKFs representanter og 

Forbundsstyret ser det som sitt ansvar å dekke 

påmeldingsavgiften.  



(Marianne Holmli vedtatt innhabil i behandlingen av saken 

og var ikke til stede) 

- Avkomstoversikten i DogWeb. Svarfrist 1.3.09. 

o Stein Briskeby utarbeider NEKFs innspill i saken ut fra de 

argumentene som kom frem i drøftingen i Forbundsstyret og 

oversender/-bringer dette til NKK. 

- Finsk dataprogram, erstatte Forbundets planer om å utvikle eget ? 

o Det finske dataprogrammet vil bli vurdert som et alternativ i 

samarbeid NEKF, NKK og GENO. 

- Brev fra Arve Flatås, ikke datert 

o Klage på Avlsutvalget for Norsk Elghund Svart 

Brevet tas til orientering, oversendes Avlsutvalget for NES 

for uttalelse. 

Saken behandles på neste styremøte. 

- Forespørsel fra Ivar Horrigmo, datert 21.1.09 

o Ber om budsjettet for 2009 

o Ber om arbeidsbeskrivelsen for en eventuell generalsekretær 

o Ber om avtalen NEKF/PPP AS 

o Ber om avtalen mellom NEKF og utgiver av Elghunden. 

Forbundsstyret ser det ikke som formålstjenelig å utlevere 

inngåtte avtaler med: 

PPP AS 

Utgiver av medlemsbladet Elghunden 

 

Budsjett 2009 blir utsendt sammen med RS-dokumentene. 

Når det gjelder arbeidsbeskrivelse for en eventuell 

generalsekretær er dette et anliggende mellom 

Forbundsstyret og den eventuelle generalsekretæren iht. til 

RS-forslaget om lovendring. 

Stillingsbrøken for en generalsekretær er satt i 

utgangspunktet til 50%. 

Områdeklubbene må forholde seg til tidligere utsendt RS-

forslag fra Forbundsstyret om lovendring vedr. Sekretariat. 

- Henvendelse fra jaktbladet JAKT om avtaleforslag 

o I utgangspunktet er en avtale interessant, men det som ligger 

i forslaget kan ikke aksepteres fra Forbundsstyret. 

Forbundsstyret tar kontakt med JAKT for å drøfte en 

eventuell avtale. 

 

FS.sak 2.09 Avlsutvalg, Norsk Elghund Grå 

- utnevnelse av nye medlemmer til utvalget 

o Forbundsstyret har fått forslag på flere aktuelle kandidater til 

å bekle tillitsverv som medlemmer av Avlsutvalget for 

Norsk Elghund Grå. 

Forbundsstyret har forhørt seg med aktuelle personer 

gjennom samtaler om muligheter og interesse for et arbeid i 

Avlsutvalget for NEG.  

 

Vedtak:  Forbundsstyret arbeider videre med kandidatene og vil på neste 

styremøte utnevne nye medlemmer til Avlsutvalget for NEG. 

  Den nye aktuelle lederen av Avlsutvalget inviteres til styremøtet i mars. 

 

 

 

 



 

FS.sak 3.09 Budsjett 2009 

- justering av budsjettet 2009 pga. tilbakeføring av midler fra NKK til 

forbund og klubber opphørte fom. 2007 iht. vedtak i NKKs RS i 

2006 og økte kostnader i forbindelse med utsendelse av Elghunden 

og økt sideantall. 

- NKK har gått bort fra generell økonomisk støtte til 

dommerutdanning til at for å få støtte må det dokumenteres behov 

og kostnadsoverslag. 

 

Vedtak: For å kompensere utgiftene i forbindelse med utgivelse av Elghunden, 

portoøkning og øket sideantall, økes årsabonnement på Elghunden fra kr. 91 til 

kr. 125, for inneværende år. 

  Forbundsstyret søker NKK om økonomisk støtte til de enkelte dommermøter/-

samlinger. 

   

  Områdeklubbene oppfordres til å ta kontakt med forbundssekretæren når det 

skal arrangeres dommermøter/-utdanning for eventuell støtte. 

  

FS.sak 4.09 Brev fra Helgeland EHK, datert 8.12.08 

- brev gjelder sak som har vært behandlet på tidligere 

Forbundsstyremøter. 

 

Vedtak: Brev forfattes med henvisning til tidligere styrevedtak og saken ansees 

avsluttet fra Forbundsstyrets side. 

 

FS.sak 5.09 Brev/melding fra JD v/Stig Brathaug (AU), datert 7.1.09 

- pålegg om å avsette kr. 8.064 i 2009 til arbeidet i JD 

o ikke vedtak på dette i Forbundsstyret 

 

Vedtak: Forbundsstyret avventer fremleggelse av regnskap 2008 og budsjett for 2009 

før saken tas til behandling. 

 

FS.sak 6.09 Brev/melding fra Salten EHK, datert 9.1.09 

- gjelder stort CERT 

- Stort Cert er tildelt med ett pr. år til Norske Elghundklubbers 

Forbund. Det har vært søkt om ekstra Stort Cert i enkelte 

anledninger, eks. rundt tall-jubileum, men dette avvist fra NKK. 

Områdeklubber kan innbyrdes bytte tildelingsår mot informasjon til 

NEKF. 

 

MRK. 

Områdeklubbene har selv ansvar for når det søkes om utstilling å 

bemerke i søknaden at de har tildelt Stort Cert på den respektive 

utstilling iht. rulleringsplanen i Forbundet. 

 

FS.sak 7.09 Brev fra Vest-Agder EHK, datert 13.1.09 

- utnevnelse av æresmedlem 

o Forbundsstyret har ingen innvendinger mot utnevnelsen. 

 

FS.sak 8.09 Brev fra Vestfold EHK, datert 18.1.09 

- utdeling av Forbundets hederstegn i sølv 

o Forbundsstyret har ingen innvendinger i forhold til 

søknadene om utdeling av Forbundets hederstegn i sølv. 

 



FS.sak 9.09 Årets Jakt- og utstillingshund 2009 

- innkomne søknader 

o Forbundsstyret har mottatt 2 søknader, derav en gjelder både 

Årets jakthund og Årets Utstillingshund innen tidsfristen 

31.12.08: 

 1 søknad om Årets Oppdretter 

 1 søknad om Årets Jakthund/Årets Utstillingshund 

Tildelingen av Årets priser for 2008 skjer på 

Representantskapsmøtet 2009. 

 

FS.sak 10.09  Søknad fra Norsk Spesialklubb for Finsk Spets og Norbottenspets, 

datert 19.1.09 

- deltagelse på NEKFs utstillinger i 2010 

 

Den enkelte områdeklubb må selv i sin søknad om utstilling/-er 

bestemme om Finsk Spets og Norbottenspets skal inviteres til 

utstillingen. 

 

Forbundsstyret oppfordrer de av eksteriørdommerne som dømmer 

våre elghundraser og ikke har autorisasjon for de nevnte 

spetsrasene, utvider sin autorisasjon til også å gjelde spetsrasene. 

 

FS.sak 10.09 Søknad fra Avlsutvalget for Jämthund, datert 17.12.09 

- endringer av gjeldende avlskriterier 

 

Vedtak: Forbundsstyret imøtekommer søknaden fra Avlsutvalget for Jämthund 

om endringer av gjeldende avlskriterier for Jämthund. 

  De reviderte avlskriteriene gjelder fra 1.7.09 etter utgivelse av 

Elghunden nr. 2/09 der avlskriteriene publiseres.   

 

FS.sak 11.09 Forslag fra NEKFs Avlsutvalg, datert 18.01.09 

- endring av reglene for utdeling av Cert på utstillinger for våre raser 

 

Innenfor Den Nordiske Kennelunionen arbeides det med å få felles 

championatregler. 

NEKF avventer dette arbeidet. 

 

FS.sak 104.08 Eventuelt 

   

 

 
 

Arild Visdal 

referent 

   

 


