
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   27.12.2010     
STED:  Telefonmøte 

DELTAGERE:   Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut 
Juvet, Vidar Huse, Jan Erik Andersen, Knut Ole Røed og Arild Visdal 

  
FORFALL:  

  

   
SAKLISTE 

 

FS.sak 59.10 Referat-/drøftingssaker 

  Intet 

 

FS.sak 60.10 NEKFs kandidat som medlem av Jakthundkomiteen i NKK 

  - Marianne Holmli må gå ut av komiteen som representant fra NEKF pga sitt 

    verv som varamedlem til HS i NKK 

  Situasjonen ble drøftet i Forbundsstyret og følgende vedtak ble gjort: 

 

Vedtak: Forbundsstyret fremmer forslag på Ellen Krogstad som nytt medlem av 

Jakthundkomiteen i Norsk Kennel Klub.  

 

FS.sak 61.10 Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 

  - status i utvalget og drøfting 

Jan Erik Andersen, leder av Avlsutvalget for NEG orienterte Forbundsstyret 

om status og situasjonen i avlsarbeidet for NEG. Utvalget har bl.a. hatt to 

utvalgsmøter i desember og referat fra disse møtene er forelagt Forbundsstyret. 

Forbundsstyret tar orientering og status til etterretning. 

Det er initiert møte mellom IT-avd., NKK og NEKF i første halvdel av januar -

11. 
 

FS.sak 62.10 Oppsigelse i funksjonen som medlem av Avlsutvalget for Laikarasene 

  - brev frå Leif Arne Iversen, datert 19.12.2010 

  (er videresendt Forbundsstyret 24.12.2010) 

  Forbundsstyret tar oppsigelsen og brevet fra Leif Arne Iversen til etterretning. 

  Organisering av avlsutvalget for Laikarasene vil bli satt på dagsorden på nyåret. 

 

FS.sak 63.10 Årets Jakthund 

- brev frå NKK, Aktivitetsavdelingen av 17.12.2010  

(er videresendt Forbundsstyret 17.12.2010) 

Det var bred enighet om fokus på årets jakthund Forbundsstyret og Marianne 

Holmli skal arbeide videre med kriterier for årets jakthund gjennom NJK NKK. 
  

FS.sak 64.10 Endring av i regelverket vedrørende kravet til championat 

championatkravet Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå ser det viktig for avlen 

at hunder kan få tildelt Norsk Jaktchampionat så tidelig som mulig. Dette 

krever at ordlyden i NKKs Championatregler for elghundrasene endres fra 

gjeldende ordlyd 

Forslaget fra Avlsutvalget for NEG ble grundig drøftet i Forbundsstyret med 

konklusjon om at Forbundsstyret måtte vite at et endringsforslag på 

championatreglene måtte være betydelig forankret og bifalt fra organisasjonen. 

For at forslaget kan legges frem som forslag fra Forbundsstyret på RS 2011, 

må saken sendes ut til de respektive områdeklubbene innen 31.12. 
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Vedtak: Jan Erik Andersen fikk i oppdrag å legge frem forslaget for og orientere seg om 

standpunkt til forslaget i aktuelle utvalg og komiteer, samt noen av 

områdeklubbene. 

Andersen har gjennomført dette med et resultat som gir grunnlag for at 

Forbundsstyret fremmer dette som sak til behandling på RS 2011. 
 

FS.sak 65.10 Eventuelt 

  Intet 

 

 

 

Dovre, 30.12.10 

 
Arild Visdal   

 


