
STYREMØTEREFERAT                                                                
 
DATO:   30.11. � 1.12.07 
STED:   Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen 
 

DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn 
Guttorm, Knut Ole Røed, Arild Visdal 

  
 Arne Sandin, RS-ordfører 2007/2008 og 
 Øyvind Bekkemoen, Leder Løshundkomiteen, møtte og deltok på styremøtet 

8.3. under saksbehandlingen av RS-sakene, FS.sakene 20.08 � 31.08 
 
    
FS.sak 01.08 Referatsaker 

- Referat fra styremøtet 30. 11. � 1.12.08 
- Identifisering av jaktpremierte hunder 

JD arbeider med denne saken felles for alle jakthundforbundene 
- Medlemsregistret 

o Status 
- Samarbeidsavtale/sponsoravtale 

Arnfinn Lien har gjennomført møte med Premium Pet Products Norge AS 
(Eukanuba) 
 Ny avtale vil gi våre medlemmer betydelige bedre betingelser. Avtalen blir 
offentlig gjort. 

- Brev fra NKK av 7.8., innkalling til samordningsutvalget, -jaktprøver  
- Invitasjon til eksteriørdommerkonferanse i Sverige i 2009 

Følgende personer representerer NEKF på konferansen: 
Marinne Holmli og Nils-Erik Haagenrud.  
Ralf Campbell er invitert av Svenska Älghundklubben. 

 
FS.sak 02.08 Brev fra Helgeland EHK, datert 10.5.07 med vedlegg og brev datert 30.1.08. 

- ang. Grom 16959/01 rykter om arvelig nyresykdom 
Alle innspill som har kommet Forbundsstyret ble gjennomgått og drøftet. 
Forbundsstyret ser det som svært vanskelig å gå inn i saken, da dette ansees av 
Forbundsstyret å være et anliggende mellom to privatpersoner. 
 

Vedtak: Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere 
telefonsamtaler med medlemmer av FS. 
 

FS.sak 03.08 Tilbud om avlesning av HQ 
- muligheter gjennom NKK til klubber/forbund 
Forbundsstyret mener at NKK er på rett vei med dette tilbudet og etter 
erfaringer fra andre raseklubber som faktisk har redusert HD-tilfellet ved bruk 
av HQ i avlsarbeidet, og at dette skal drøftes på avlsutvalgsmøtet i Stjørdal 11. 
� 12.4.08. 
 

FS.sak 04.08 Beregning av index på jaktprøveresultater/momenter 
- muligheter til dette gjennom ett etablert team på Ås 
Saken legges frem til drøfting på avlsutvalgsmøtet i Stjørdal 11. � 12.4.08. 
 

FS.sak 05.08 HD-index 
- beregning av HD-status på impotente hunder og hunder som står i utlandet 



NEKF/Forbundsstyret anmoder Svensk Älghundklubben og den Finske Jämt- 
og Gråhundklubben om at denne saken settes opp på dagsorden og drøftes på 
Nordisk Elghundhundunion med mål om en felles tolkning/beregning. 
 
 

FS.sak 06.08 Hundesport 
- orientering om status v/Oddbjørn Skauerud 
NEKF har RS-vedtak fra RS 07 om at Hundesport skulle bli valgfritt for 
NEKFs medlemmer. Saken er oversendt NKKs HS til orientering. Etter enighet 
med Jakthunddivisjonen vil denne saken bli sendt frem som en felles sak til 
NKKs RS 2009 for å sikre stemmetallet fra jakthundforbundene i denne saken. 

 
FS.sak 07.08 NEKFs arkiv, avtale med Skogbruksmuseet på Elverum 

- inngått avtale 
- hvordan skal dette organiseres 
- ansvar 
Forbundsstyret har fra Kjell Petter Pettersen fått tilsendt dokumenter 
vedrørende avtalt arkiv for NEKF på Skogbruksmuseet på Elverum. 
 

Vedtak: Kjell-Petter Pettersen forespørres om å være med i en arbeidsgruppe sammen 
 med Marianne Holmli fra Forbundsstyret og Forbundssekretæren for å 
videreføre arbeidet med å arkivere NEKFs matriale. Forbundssekretæren 
initierer oppstart av arbeidet. 

 
FS.sak 08.08 NEKFs hjemmeside 

- annonsering 
- kurs og aktiviteter 
- o.a. 
 
Annonsering på hjemmesiden må drøftes og avklares med produsenten av 
medlemsbladet �Elghunden� før et vedtak gjøres. 
 
Områdeklubbene anmodes om å sende inn ønsket annonsering av kurs- og 
aktiviteter for å bli lagt ut på Forbundets hjemmeside. 
 

FS.sak 09.08 Valg av 3 personer fra NEKF som kan gå inn i arbeidsoppgaver på vegne av 
Jakthunddivisjonen  

   
 Forbundslederen tar kontakt med aktuelle personer for å avklare om deltagelse 
i disse arbeidsoppgavene. 

   
FS.sak 10.08 Valg av representanter til møte i JDDU 19.4. 
 

Stein Briskeby og Per Helge Pedersen representerer NEKF i møtet i JDDU, i 
tillegg møter Forbundslederen og Marianne Holmli i møtet i JD. 
 

FS.sak 11.08 Svenske og finske JCH som ønsker å gå 2 - dagers prøve i Norge 
- innspill fra Oslo-området EHK. 
 
Uheldig at områdeklubben har gått direkte til NKK i denne saken, uten å ta 
kontakt eller lagt frem saken for sin egen organisasjon først. 
Nordmarksprøven er å anse som en ordinær jaktprøve og at den skal 
gjennomføres etter gjeldende regelverk. 



 
Vedtak: Oslo-områdets EHK tilskrives i sakens anledning med kopi til NKK, HS og 

administrasjon. 
 

FS.sak 12.08 Avlsutvalget for laikarasene 
- status  
 
Forbundslederen kommenterer i sin leder i Elghunden nr. 1/08 saken omkring 
etablering av egen laikaklubb, Laikaklubb Norge, en etablering som er skjedd 
uten samarbeid med NKK , NEKF og SÄK. 
Saken er tatt opp av NEKF med NKK. 
 
 

Vedtak: Norske Elghundklubbers Forbund og Svensk Älghunklubben arbeider for å 
etablere et felles avlsutvalg for laikarasene. 

 
FS.sak 13.08 Søknad om Kongepokal til NM-bandhund fra Gudbrandsdal EHK. 
 
  Søknad om Kongepokal er sendt fra NEKF til NKK innen fristen 31.12.07. 
   
Vedtak: NM Bandhund 2006 var tildelt Kongepokalen og Forbundsstyret vedtar ved en 

eventuell tildeling av Kongepokal 2008, skal denne settes opp til NM Løshund 
2008.   

 
FS.sak 14.08 Økonomisk støtte til NM-arrangementene i 2008 

- brev fra Gudbrandsdal EHK om søknad om kr. 15.000,00. 
 

Vedtak: Gudbrandsdal EHK og Buskerud EHK tildeles kr. 15.000 hver til sine NM-
arrangement i 2008. 

 
FS.sak 15.08 Regnskapet 2007 

- foreløpig regnskap, levert for revisjon 
 

Vedtak: Forbundsstyret vedtar regnskapet for 2008 som styrets regnskap og legges frem 
  RS. 
 
FS.sak 16.08 Budsjett/handlingsplan 2008 
 
Vedtak: Det fremlagte budsjettet godkjennes som styrets budsjett for 2008. 

 
FS.sak 17.08 Formannsmøtet 11.4.08 

- program 
- gjennomføring 
 
Program: 
 
Kl. 16.00 Innledning   Forbundsleder Oddbjørn Skauerud 
Kl. 16.30 NM-Løshund   Knut Juvet 
  NM-Bandhund  Repr. fra Gudbrandsdal EHK 
Kl. 16.50 Avtale med   Petter Steen,Premium Pet Products  
       Norge AS (Eukanuba)  
Kl. 17.20 Drøftingsmøte, aktuelle saker  
Kl. 19.00 Middag 



Kl. 20.30 Iditarod - verdens lengste hundeløp Robert Sørlie og/eller Kjetil 
Bakken 

 
 

FS.sak 18.08 Endring av fellesbestemmelsene 
- ankemuligheter  
- RS-vedtak 
 
Det er ikke kommet tilbakemelding fra NKK i denne saken, følges opp. 

 
FS.sak 19.08 Eventuelt 

- Presentasjonsvegger 
- RS-papirer/elektronisk utleggelse 

RS-mappen legges ut på forbundets hjemmeside. 
- Årets elghund, jakt, Årets elghund, utstilling og Årets elghundoppdretter 

Marianne Holmli utarbeider forslag til statutter 
-----------------------------------------------------------------------------   
Til behandling lørdag 8.3.08: 
 
FS.sak 20.08 RS-forslagene fra Forbundsstyret (11.1-11.3) 
 
FS.sak 21.08 RS-forslag fra Follo og Østfold EHK (11.14) 

- NM for løshund og bandhund bør arrangeres på forskjellige år 
 

Vedtak: Forslaget støttes. 
 
FS.sak 22.08 RS-forslag fra Follo og Østfold EHK (11.12) 

- Prøveleder og NKKs representant kan starte på jaktprøver der de er 
oppnevnt 

 
Vedtak: Forslaget støttes ikke. 
 
FS.sak 23.08 RS-forslag fra Gudbrandsdal EHK (11.5) 

- Lovendring av §18 Sekretariatet i Lover for Norske Elghundklubbers 
Forbund 
 

Vedtak: Forbundsstyret finner Gudbrandsdal EHKs forslag interessant. RS pålegger 
Forbundsstyret å utrede saken og legge denne frem for RS 2009. 

 
FS.sak 24.08 RS-forslag fra Gudbrandsdal EHK (11.8) 

- Endringer av gjeldende jaktprøvereglene for løshund 
 

Vedtak: Forslaget støttes ikke, henvises til RS.sak (11.6) 
 
FS.sak 25.08 RS-forslag fra Helgeland EHK (11.13) 

- Endring av gjeldende jaktprøveregler for elghund-bandhund 
 

Vedtak: Forslaget støttes og tas opp til drøfting ved neste revidering av prøvereglene. 
RS gir Forbundsstyret anledning til dispensasjon fra regelen i samråd med 
NKK. 

 
FS.sak 26.08 RS-forslag fra Buskerud EHK (11.9) 

- Endring av gjeldende jaktprøveregler for løshund 



 
Vedtak: Forslaget støttes ikke. 
 
FS.sak 27.08 RS-forslag fra Aust-Agder EHK 11.10 

- Endringer av gjeldende jaktprøveregler for løshund 
 

Vedtak: Forslaget støttes ikke. 
 
FS.sak 28.08 RS-forslag fra Sør-Trøndelag EHK (11.15) 

- Samordning av championatregler løshund/bandhund 
 

Vedtak: Forslaget støttes og tas opp til drøfting ved neste revidering av prøvereglene. 
 
FS.sak 29.08 RS-forslag fra Finnmark EHK (11.11) 

- Endring av jaktprøveregler for løshund 
 

Vedtak: Forslaget støttes ikke, henvises til RS.sak (11.6) 
 
 
FS.sak 30.08 RS-forslag fra Aust-Agder EHK (11.4) 

Endring av §12 Representantskapets oppgaver i Lover for Norske 
Elghundklubbers Forbund 

 
Vedtak: Forslaget støttes ikke. 
 
FS.sak 31.08 RS-forslag fra Hordaland EHK (11.16) 

- Endring av uttaksreglene for NM og Nordisk Mesterskap 
 

Vedtak: RS pålegger Forbundsstyret å vurdere forslaget opp mot gjeldende uttaksregler 
iht. tildelt mandat. 

 
 
 
Arild Visdal 
referent 


