
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   5.9.2010     
STED:  Thon Hotel Oslo Airport        

DELTAGERE:   Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut 
Juvet, Arild Visdal 

  
FORFALL: Knut Ole Røed  

  

 

FS.sak 44.10 Referat-/drøftingssaker 

 Protokollen fra 5.7.10 
Ingen kommentarer. 

 

 Elghunden etter 1.1.2011 
Rune Østgård, Hallingdal Kontorpartner AS var invitert til styremøtet 

vedrørende eksisterende avtale om produksjon av Elghunden som går ut 

31.12.2010 og eventuelt ny avtale for produksjon etter 1.1.2011. 

Joar Brosdal hadde til styremøtet gjort en orientering i markedet og hentet 

inn oversikt over sammenlignbare produksjonskostnader/trykkekostnader. 

Trykking er et svært presset marked og prisforskjellene er små og vil ikke 

være utslagsgivende. 

Rune Østgård gjennomførte en statusgjennomgang av produksjonen i dag 

og av planer for en eventuell videreføring av produksjonen etter 1.1.2011 

for styret som et grunnlag for tilbudet som nå foreligger fra Hallingdal 

Kontorpartner AS. 

 

Vedtak: Forbundsstyret inngår ny med Hallingdal Kontorpartner for  

 produksjon av Elghunden etter 1.1.2011. 

 

 Endringer i Hovedstyret/Norsk Kennel Klub 

Forbundsstyret tar informasjonen som er kommet i etterkant av at 

Hovedstyreleder Nils-Erik Haaagenrud, nestleder Per Arne Watle og 

styremedlem Petter Rønningen har trukket seg fra sine verv i Hovedstyret i 

Norsk Kennel Klub til etterretning. 

Hovedstyrets beslutning om innkalling til ekstraordinært 

Representantskapsmøte i NKK er i tråd med innstillingen fra styret i 

Norske Elghundklubbers Forbund om den videre prosessen i sakens 

anledning. 

Forbundsstyret arbeider videre med å finne aktuelle kandidater til 

styrevervene i Norsk Kennel Klub. 

 

 Eksteriørdommerkonferansen 2011 

Marianne Holmli redegjorde for status i planleggingen og gjennomføring 

av Eksteriørdommerkonferansen 2011 som arrangeres 4. 6. februar på 

Garder Kurs- og Konferansesenter. 

Rasekompendiet er nå ferdigstilt, godkjent i Standardkomiteen i NKK og er 

under trykking. 
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 Dogs4All 2010 

Dogs4All 2010, arrangeres 26. – 28. november. Norske Elghundklubbers 

Forbund har bestilt plass for presentasjonsstand der personell fra styret og 

Avlsutvalgene for NEG, NES og Jämthund er oppfordret til å være tilstede 

etter oppsatt timeplan. Forbundssekretæren utformer plan for bemanning. 

Forbundsstyret har utfordret Espegard AS, Ål i Hallingdal til å lage en 

”miljøkrok” i tiknytning NEKFs presentasjonsstand med basis i utstyr 

produsert av Espegard AS, dette blir iht. avtale mellom partene inkl. 

leiepris av plass for utstilling. 

I tilknytning til Dogs4All og presentasjon av NEKF, har Forbundsstyret 

utnevnt Knut Juvet til å lede et prosjekt som har til mandat å produsere en 

CD for bruk til formålet. Kostnadene med denne produksjonen dekkes inn 

under budsjettposten trykksaker i årets budsjett. 

 

 Økonomirapport pr. 31.8.2010 
Pr. i dag er det en del utestående krav hos områdeklubber og annonsører i 

Elghunden og det er på nytt gjennomført en purrerunde på det som er 

utestående. En del av det som er utestående hos annonsører av 

medlemsannonser er dessverre blitt foreldet, selv etter gjentatte purringer.  

Forbundsstyret drøftet hva som må til for at medlemmene skal betale sine 

annonser iht. frist for forfall. 

 

Vedtak:  Forbundssekretæren skal gjennomføre en restriktiv prosedyre med 

inndriving av forfalte beløp og i ytterste konsekvens selge kravene etter 

avtale med inkassobyrå.  

Det som er foreldet skal ved årets regnskapsavslutning føres til tap på 

fordringer. 

 De av annonsørene som er gjengangere for ikke å betale sine bestillinger, 

skal ”svartelistes” og må forhåndsbetale for å få sine annonser publisert. 

 

 Forbundsstyret tar de fremlagte resultatene pr. 31.8.10 til orientering og 

konstantere at pr. dato viser regnskapet positivt resultat mht. til årets 

budsjett. 

 

 Ungdomsutvalget 
Asbjørn Guttorm redegjorde for status i Ungdomsutvalget og pga. sykdom 

har det ikke vært ønsket fremdrift i arbeidet med igangsetting av 

virksomheten i utvalget. 

Områdeklubbene oppfordres av Ungdomsutvalget til å søke om å 

gjennomføre det første Ungdomsmesterskapet. Områdeklubbene 

oppfordres også til uttak av kandidater til å delta i Ungdomsmesterskapet. 

  Ytterligere informasjon vil komme ut til områdeklubbene fra utvalget. 

 

 Utdanningskompendium for dommerutdannelse 

Det har kommet en del innspill både på veilederen for jaktprøve for 

elghunder, løshund og dommerkompendiet som er utlagt på nettet under 

INFO fra løshundkomiteen. 

 

Vedtak:  Dommerkompendiet som er lagt ut på nettsiden tas ut. Kompendiet 

oversendes utvalget som har fått til mandat om utarbeidelse av nytt 

dommerkompendium for Norske Elghundklubbers Forbund. 
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 Info fra NKK som er sendt ut til alle områdeklubber, oa. 

Endring i innbetaling av aktivitetsavgiften til NKK 

Endring av regler for vaksinasjon i pkt. Helsestatus i fellesbestemmelsene 

for prøveregler. 

 

 Deltagelse på jaktprøver, band- og løshund 

I fellesbestemmelsen prøvereglementene er det blitt uteglemt den nedre 

aldersgrense for deltagelse på Jaktprøver for elghunder, løs- og bandhund. 

 

Vedtak:  Forbundssekretæren skal ta kontakt med NKK og påse at følgende setning 

inn under Pkt. 7.2 Deltagelse tas inn: 

 

Hunden må være fylt 9 – ni måneder senest på prøvedagen. 

 

FS.sak 45.10 Forbundsstyrets forslag til saker for behandling på 

Representantskapsmøtet 2011 

 

  Under RS 2010 i Norsk Kennel Klub ble det bl.a. vedtatt en lovendring om 

at for. 2011 skal RS i NKK avholdes i løpet av november måned. Dette 

medfører at det kan gjøres lovendring av Lover for Norske Elghundklubbers 

Forbund som gir bedre tid for områdeklubber til å forberede saker for RS og 

for valgkomiteen i sitt arbeid. 

  Det konkrete forslaget til lovendring vil bli sendt områdeklubbene iht. 

bestemmelsene i lovverket. 

 ----- 

 Oppdretterstatistikk 

 Under RS 2000 i RS.sak 11.01.00 ble det vedtatt at Forbundsstyret skulle  

utarbeide oppdretterstatistikk. I RS.sak 11.07.02 ble oppdretterstatistikken 

etterspurt fra forslagstilleren i 2000, Vestfold EHK. 

 Sittende Forbundsstyret har tatt tak i denne saken og drøftet den med NKK 

som er helt klare på at en oppdretterstatistikk som vil knyttes opp mot 

privatpersoners navn, vil ikke være iht. personvernet. 

 Oppdretterstatistikk kan utarbeides på kennelnavn, noe som det enkelte 

avlsutvalg nå får i oppgave å utføre med oppstart med året 2009 og deretter 

utarbeide statistikk for tidligere år og fremtidige statistikker. 

 ----- 

 Organisering av avlsutvalgene i NEKF 

 Gjeldende RS-vedtak: 

 RS.sak 11.3.97  

 RS.sak 12.1.98 

 Eventuelt endringsforslag til RS vil bli sendt områdeklubbene iht. 

bestemmelsene i lovverket. 

 

FS.sak 46.10 Referat fra Avlsutvalgsmøtet 14. august 2010  

 Referatet er vedlagt protokollen. 

 Forbundsstyret drøftet sakene og uttalelsene som ligger i referatet med 

følgende vedtak: 

  

 Sak 1 Eksteriørdommerkonferansen 2011, informasjon etc. v/ 

Arbeidsutvalget 



Side 4 av 6 

 

 

  Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

 Sak 2 Dispensasjon for bruk av IKKE-godkjent avlshund 

  

  Denne problemstillingen gjelder vår ”små” elghundraser med 

trang og liten avlsbase. 

 

Vedtak: Avlsutvalget gis anledning til å gi fullmakt til bruk av IKKE-godkjente 

avlshunder i de tilfeller dette har vært søkt Forbundsstyret dispensasjon og 

at dispensasjon har blitt gitt av Forbundsstyret. 

 

 Sak 3 Statistisk materiale fra avlsutvalgene 

- hva kreves - forenklede rutiner til å fremskaffe dette materiale  

 

Oppdretterstatistikk 

- hva er forventet og hvordan skal denne informasjonen hentes 

 

Ref. FS.sak 45.10 Oppdretterstatistikk 

 

 Sak 4 Dogs4All – avlsutvalgenes engasjement 

 

Ref. FS.sak 44.10 Dogs4All 

 

 Sak 5 Rutiner for utnevnelse av medlemmer i avlsutvalgene 

 

  Med bakgrunn i det som nevnes under siste setning om 

opplæring, skal Forbundssekretæren etterspørre den enkelte 

avlsutvalgsmedlem om hvilke kurs som vedkommende har 

gjennomført; avlsrådskurs, kynologikurs. 

  Ut fra denne informasjonen skal det i mars/april gjennomføres 

kurs over en helg (fredag – søndag) som vil ivareta denne 

opplæringen. 

 

 Sak 6 Uttaksregler for NM – felles uttale fra avlsutvalgene 

 

  Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

 Sak 7 Prosedyrer for innsendelse av kritikkskjemaer – kvalitet for 

videre behandling 

 

  Forbundsstyret oppfordre utstillingsleder/områdeklubber å 

etterkomme henstillingen fra avlsutvalgene vedrørende 

kritikkskjemaer. 

 

 Sak 8 Kvaliteten på eksteriørbedømmelse – status 

 

  Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

 Sak 9 Dagens rutiner rundt godkjennelsen av utstillinger/hundeklubber 

der elghunder 
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  Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

 Sak 10 Avlsutvalgene har i samarbeid med oppdretterne en svært viktig 

oppgave når det gjelder forvaltning av elghundrasene. 

  - hvordan skal dette samarbeidet videreutvikles til det | 

    beste for rasene 

 

  Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

Sak 11 Instruksen for avlsutvalgene 

 

Ingen kommentar utover det som er nedfelt i referatet. 

 

FS.sak 47.10 Eventuelt 

 

 NKKs Fagkomite for bandhundprøver 

NKKs Fagkomite for bandhundprøver har sendt ut skriv til alle 

områdeklubber som omhandler gjennomføringen av Elgsporprøve 

under jaktprøve for elghunder, bandhund.  

Forbundsstyret har i samråd med NKKs Aktivitetsavdeling valgt å 

gi en presisering på prosedyren der Elgsporprøven velges lagt inn i 

en jaktprøve for elghunder, bandhund. 

Presiseringen vil bli sendt ut til alle områdeklubber o.a. når den er 

ferdigstilt og kvalitetssikret. 

 

 Avlsutvalget for Svensk Hvit Elghund 

Mona Austvik har skriftlig trukket seg fra Avlsutvalget for Svensk 

Hvit Elghund. I sin fratredelse anbefaler hun at Arne Olav Vårtun 

fra Folldal overtar etter henne i Avlsutvalget for Svensk Hvit 

Elghund.  

Vårtun har skriftlig til NEKF meldt sin interesse for å gå inn i stedet 

for Austvik. 

 

Vedtak:  Forbundsstyret utnevner fra dags dato Arne Olav Vårtun, Folldal til

  Avlsutvalget for Svensk Hvit Elghund. 

 

 Forbundsstyrets kontaktperson for Avlsutvalgene 

 

Vedtak:  Marianne Holmli blir fra dags dato Forbundsstyrets 

kontaktperson/koordinator for avlsutvalgene. 

 

 Mandat for NEKFs delegater i møtet i Nordisk Elghundunion. 

 

Vedtak:  Utvalget for samarbeid om utarbeidelse av felles jaktprøveregler for 

løshund og avlsarbeid, samt utvikling av registrerings-/arbeidsverktøy 

med Sverige og Finland, har mandatet til å videreføre dette samarbeidet. 

 

 NM Bandhund 2011 
NM 2011 arrangeres i Finnmark i tiden 19. – 20.8.11. 
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 Championatskjold 
Det er mulig å bestille championatskjold for alle typer championater 

som oppnås av elghundrasene. 

 

 

   

5.9.2010 

 
Arild Visdal 

referent 

 

 

 


