
STYREMØTEREFERAT                                                                

 
DATO:   7. – 8.11.08 
STED:   Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen 
 

DELTAGERE: Ellen Krogstad, Stein Briskeby, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Kristian 
Hestvåg og Arild Visdal. Knut Ole Røed møtte fra Lov- og kontrollkomiteen 

FORFALL:  

  

 

 

FS.sak 84.08 Referat-/drøftingssaker 

  - gjennomgang av referatet fra styremøtet 5.9.08 

 Kommentar fra Lov- og kontrollkomiteen v/Knut Ole Røed til FS.sak    

83.08 der det har skjedd en misforståelse om at Lov- og 

kontrollkomiteen ønskte tilstedeværelse på styremøtene og at komiteen 

i større grad fikk oversendt og ble kopiert på aktuelle saker. Lov- og 

kontrollkomiteen (LKK) ønsker ikke tilstedeværelse på styremøtene, 

men at i tiden etter RS2008 var komiteen blitt mindre orientert om 

aktuelle saker osv. enn det som var tilfelle tidligere. 

Forbundssekretæren har siden FS.sak 83.08 var behandlet på styremøtet 

5.9. sjekket opp aktuelle e-postgrupper etter oppdatering etter RS2008, 

der LKK hadde falt ut av adressegruppene. Dette var rettet opp rett etter 

5.9. og LKK v/lederen inngår i adressegruppen sammen med 

Forbundsstyret. 

LKK er tilfreds med den ordningen og vil bli kalt inn på styremøter der 

det er relevante saker for LKK som blir behandlet 

 

FS.sak 85.08 Generalsekretærstilling 

  - funksjon og innhold 

  - økonomi 

  - lovendring 

  - oa. 

 Forbundsstyret har utarbeidd arbeidsbeskrivelse, avtaleforslag, 

utarbeidd og vurdert de økonomiske konsekvensene en generalsekretær-

 funksjon vil medføre. Dette baseres i første omgang en stillingsstørrelse 

på 50%. 

  De lovmessige endringene skal Lov- og kontrollkomiteen lage et utkast 

til fram mot styremøtet 9. – 10.12. 

  På bakgrunn av disse momentene skal det lages et forslag til RS 2009 

iht. vedtak gjort på RS 2008. 

  Med bakgrunn i at denne saken skal legges frem som et forslag på RS 

2009, må det også utarbeides to budsjetter for 2009, ett som har tatt 

hensyn til generalstilling og ett uten dette hensynet. 

 

FS.sak 86.08 Medlemsbladet Elghunden 

  - økonomi 

  - planer for 2009 

  



  Etter drøfting med Rune Østgård, avtalepart om produksjon av 

medlemsbladet Elghunden, er Forbundsstyret og Østgård enige om 

planene og økonomien for 2009. Dette er grunnlaget for de tall som vil 

ligge i budsjettet for 2009 

 

FS.sak 87.08 Handlingsplaner for 2009/2010 

 Forbundsstyret drøftet og ble enige om noen satsningsområder som skal 

inngå i handlingsplanen for 2009/2010 og som skal danne grunnlag for 

en del av budsjettet for 2009. 

Handlingsplanen skal være et dynamisk arbeidsredskap for 

organisasjonen og første utkastet vedlegges dette møtereferatet. 

 

  Økonomi/Budsjett 2009 

 

Vedtak: Forbundssekretæren lager og fremlegger to alternative budsjett på neste 

styremøte iht. FS.sakene 85, 86 og 87 i tillegg til de regnskapstall som 

foreligger og er periodisert for 2008. 

 

FS.sak 88.08 Avlsutvalget for Norsk Elghund, Grå 

  - nytt medlem/nye medlemmer 

  Etter oppfordring til områdeklubbene har ikke Forbundsstyret mottatt  

 noe innspill på aktuelle kandidater til avlsutvalgsmedlemmer. Derfor 

må Forbundsstyret bruke mer tid på å finne løsning på dette. 

   

FS.sak 89.08 Nordisk Elghundunion 

  - møte i Finland 

 Eventuelle spørsmål omkring prøvereglene ivaretas av de 

representantene som deltar på møtet i Finland fra NEKF. 

NEKF skal arrangere Nordisk Mesterskap i 2012. 

 

FS.sak 90.08 Jakthunddivisjonen 

  - representasjon i JD fra NEKF 

   

 Marianne Holmli fortsetter som NEKFs representant i arbeidsutvalget i 

Jakthunddivisjonen. Ellen Krogstad er NEKFs representant i 

utdanningskomiteen i JD.  

For øvrig avventer NEKF den formaliserte Jakthunddivisjonen i NKKs 

organisasjon før NEKF tillegger JD den rollen som er initiert. 

 

FS.sak 91.08 Møte NEKF og Laikaklubb Norge 

  - møtedato 11.11. 

 Ellen orienterte om status i saken og fra møtet mellom Laikaklubben 

Norge, NKK og NEKF den 18.8.08. 

  

FS.sak 92.08 Sak fra Even Stene 

  - sak vedrørende Gorm etc. 

 Forbundsstyret tar brev fra Even Stene, datert 17.9.08 til etterretning og 

anser saken som avsluttet. 

 

 



FS.sak 93.08 Antall hunder på NM Bandhund 

 Det har kommet innspill på at det er svært få deltagende hunder på NM 

Bandhund. 

Vedtak: Forbundsstyret ser ingen hensikt i å endre de opprinnelige reglene, men 

der det arrangeres NM med færre hunder enn det medlemsantallet i 

NEKF tilsier, gis det anledning til å ta med deltagende hunder fra de 

påmeldte reservene rangert etter poeng inntil antall hunder iht. 

medlemsantall er oppnådd.    

 

FS.sak 94.08 Eventuelt 

 

  DogWeb 

 Forbundsstyret anmoder NKK om at statistikk for jaktprøver for 

bandhund og løshund holdes adskilt. 

 

  Statuttene for Årets hund 

 Det har kommet en del innspill på de eksisterende statutter for Årets 

hund. 

 

Vedtak: Marianne Holmli får i oppgave eventuelt å revidere statuttene ut i fra de 

innspill er kommet inkludert veiledning. 

Tidsfrist 1.12.08. 

 

 
Arild Visdal 

referent 


