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Møtested:  Rica Hotel Hamar, Olrud 

rud 

Dato:   19. – 20.5.2011   

Tid:   Møtestart kl. 18.00, 19.5. 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Ellen Krogstad Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Marianne Holmli Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Asbjørn Guttorm Styremedlem 

 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet 1. varamedlem 

 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

Knut Ole Røed Lov- og Kontrollkomiteen 

Svenn-Tore Feet Løshundkomiteen 

Jan Erik Andersen Avlsutvalget for NEG 

Arnfinn Lien RS-ordfører (2011/2012) 

 

 
Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

Ellen Krogstad (sign.)  Kjell Kruke (sign.)  Marianne Holmli (sign.) 

___________________  ___________________  ___________________  

  

 

  Vidar Huse (sign.)  Knut Juvet (sign.)   

___________________  ___________________  

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 20.11 Referatsaker 

FS.sak 21.11 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 22.11 Representantskapsmøtet 2011 

FS.sak 23.11 Evaluering av organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund 

FS.sak 24.11 Omlegging av ettersøksregimet, NINA og DN 

FS.sak 25.11 Revidering av Budsjettet for 2011 

FS.sak 26.11 Reviderte uttaksregler for Norsk Mesterskap 

FS.sak 27.11 Søknad fra Oslo-området EHK, endring av klubbvedtekter 

 Eventuelt 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 20.11 Referatsaker 
 

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 29.4.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning 

 

Referat fra Formannsmøtet 1.5.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning. Formannsmøtet behandles som egen sak. 

 

Referat fra møte i Jakthundkomiteen 12.4.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

Felles søknadsfrist for terminfestede prøver. Brev fra NKK 13.5.2011 

 

Behandling: 

Områdeklubbene er orientert via e-post og vil følges opp av Forbundssekretær. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Brevet tas til etterretning og følges opp internt i NEKF. 

 

Referat møte om tiltak for norske hunderaser. Brev fra NKK 13.5.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

Kopi av brev fra NKK til Arne Sommerstad, datert 9.5.11. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 
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Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Kopi av brev fra NKK til Kjell Olav Granstad, datert 9.5.11. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Kopi av brev fra NKK til Knut Juvet, datert 9.5.11. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

Kopi av brev fra NKK til Roald Normo, datert 9.5.11. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Nordisk Mesterskap, Løshund 2012 

Orientering fra komiteens arbeid. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

Ungdomsmesterskapene for løshund og bandhund 

Orientering om status. 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. 
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Økonomirapport pr. 15.5.2011  

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

Brev fra Østerdalen EHK, datert 10.5. vedr. avlsutvalg for Jämthund. 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Intensjonen til Forbundsstyret er å etablere Avlsutvalg for Jämthund. Innspillet fra Østerdalen EHK tas 

inn i sak FS 23.11 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 21.11 Drøftings- og orienteringssaker 
 

Orientering om status fra Løshundkomiteen vedr. revidering av jaktprøvereglene for elghund, 

løshund, herunder oppdatert oversikt over forventede kostnader i 2011 og 2012 

v/Svenn Tore Feet 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ser revidering av jaktprøveregler for elghunder, løshund som to ”løp”. Iht. RS-vedtak 

skal de norske jaktprøvereglene for elghunder, løshund revideres og godkjennes som gjeldene norske 

regler. Felles nordiske prøveregler må sees på som et samarbeidsverktøy mellom de nordiske land  for 

å oppnå felles mål, men baseres på de til enhver tid godkjente prøvereglene i de respektive land. 

Forbundsstyret vil utvide utvalget som arbeider med felles nordiske prøveregler NEKF. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Orienteringen fra Løshundkomiteen v/Svenn Tore Feet tas til etterretning. 

Forbundsstyret arbeider videre med utvelgelse av person/er som skal inngå i arbeidet mot felles 

nordiske prøveregler, unionsarbeid og datautvikling. 

 

Orientering om status i forarbeidet for et eventuelt avtalearbeid med Egmont Hjemmet 

Mortensen v/ Jan Erik Andersen 

 

Behandling: 

Forbundsstyret drøftet orienteringen fra Jan Erik Andersen og ønsker en grundigere innsikt i hva et 

eventuelt samarbeid med Egmont HM innebærer. 

 

Vedtak: 

Møte mellom Forbundsstyret, Jan Erik Andersen og representanter fra Egmont H M gjennomføres 

27.5. Oppfølgingsmøte pr. telefon. 

 

Orientering med bakgrunn fra Representantskapsmøtet 2011  

v/RS-ordfører Arnfinn Lien 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Orientering med bakgrunn fra Representantskapsmøtet 2011 v/RS-ordfører Arnfinn Lien tas til 

etterretning. 

 

Valgt varamedlem til Forbundsstyret Øivind Brenno har i brevs form til RS-ordfører Arnfinn 

Lien, trekt seg fra vervet 

 

Behandling: 

Enstemmig 
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Vedtak: 

Tas til etterretning. 

 

Bruk av måleplate på utstillinger, innspill fra Formannsmøtet 1.5.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Oppmodning til alle utstillingsarrangører om å bruke måleplate på utstillinger. 

 

Bruk av norske spesialdommere på elghundrasene under NKKs Internasjonale utstillinger. 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Brev sendes NKK med anmodning om at norske spesialdommere på elghundrasene under NKKs 

Internasjonale utstillinger. 

 

Dvergvekst på NEG 

Pr. dato er det ikke etablert regime for testing og registrering i NKK. Iht. finsk rapport er ca. 20% av 

populasjonen av NEG bærere av dvergvekst.. 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret v/Marianne Holmli arbeider mot NKK for etablering av et regime for testing og 

registrering i NKK. 

 

Ny instruks for NKK-representant. Brev fra NKK 13.5.2011 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Tas etterretning. 

 

Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2011-2012 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Forslag til KG for Blodspor- og fersksporprøver: Knut Juvet. 
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Fastsettelse av dato for Representantskapsmøtet 2012 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Representantskapsmøtet 2012 legges til 12.5.2012 

 

Formannsmøtets form og gjennomføring for fremtiden 

 

Behandling: 

Forbundsstyret drøftet inngående meningen og gjennomføring av formannsmøter slik de har vært 

gjennomført de siste årene.  Formannsmøtet er en viktig møteplass for Forbundsstyret og 

områdeklubbene, en møteplass som bør være uavhengig av Representantskapsmøtet. Forbundsstyret 

ønsker å gjennomføre møtehelg på høsten der alle utvalg og komiteer møter sammen med 

formenn/representanter fra områdeklubbene og Forbundsstyret. 

Iht. referat fra Formannsmøtet 1.5.2011 er det ønske om å gjennomføre Formannsmøte på fredag 

kveld før RS., noe ikke Forbundsstyret har intensjoner om å endre, men ansvaret for og 

gjennomføringen tillegges de områdeklubber som til enhver tid er utpekt av dette møtet. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret planlegger å gjennomføre møtehelg 2. – 4.9.2011 der samtlige formenn, komiteer og 

utvalg inviteres. 

 

Avlsutvalgsmøte 2. – 4.9.2011 

 

Behandling: 

Se behandling av forrige sak. 

 

Vedtak: 

Som i forrige sak. 

 

NKKs Representantskapsmøte 12. november 2011 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning. Delegater fra NEKF utnevnes på et senere tidspunkt. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 22.11 Representantskapsmøtet 2011 
 

Representantskapsmøtet 2011 

 

Vedlegg:  

Protokoll fra Det 34. Ord. Representantskapsmøte 

 

Saksfremlegg: 

Oppfølging av vedtakene som ble vedtatt på Representantskapsmøtet 2011: 

RS sak 11.2.11 Endring i lovteksten i §6 Medlemsplikter 

RS sak 11.3.11 Endring i lovteksten i §10 Representantskapsmøte 

RS sak 11.6.11 Retningslinjer for gjennomføring av jaktprøver, løshund – føreforhold 

RS sak 11.9.11 Opprette fagutvalget som skal ha mandat til å arbeide for ansvarlig hundehold,  

nødverge for hund og generelle rettigheter for å videreføre jakttradisjoner i    

bruk av hund. 

 

Vurdering: 

Vedtakene som ble fattet under Representantskapsmøtet 2011 vedrørende RS sakene 11.2, 

11.3 og 11.6 har ikke betydelige utfordringer for Forbundsstyret å følge opp. 

Vedtaket gjort i RS sak 11.9.11 krever at Forbundsstyret kommuniserer mot de andre 

jakthundforbundene og – klubbene for å undersøke om tilsvarende er gjort eller tenkt gjort. 

Forbundsstyret må vurdere hvilken kompetanse og erfaringer utvalgsmedlemmene ønskes å 

besitte, deretter søke i organisasjonen etter aktuelle medlemmer. Antallet medlemmer bør 

bestemmes etter hvilken kompetanse og erfaringer som ønskes og hva som er tilgjengelig av 

dette. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

I RS sakene 11.2.11 og 11.3.11 endres teksten i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund. 

Reviderte Lover for Norske Elghundklubbers Forbund sendes følgende:  

Norsk Kennel Klubb, Områdeklubbene, alle utvalg og komiteer valgt av RS og nedsatt av 

Forbundsstyret. Reviderte Lover for Norske Elghundklubbers Forbund legges ut på 

Forbundets nettside. 

Resultatet av vedtaket i RS sak 11.6.11. oversendes Norsk Kennel Klub med anmodning om 

at vedtaket tas inn i Jaktprøveregler for elghunder, løshund under pkt. 7.1 Arrangement. 

Iht. vedtaket i RS sak 11.9.11 skal Forbundsstyret opprette et tverrfagligutvalg for å kunne 

belyse og ivareta alle sider av saken.  

Mandatet for utvalget og utvalgets sammensetning behandles og vedtas på neste 

Forbundsstyremøte. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak: 

Som innstillingen. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.11 Evaluering av organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund 
 

Evaluering av organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund 

 

Vedlegg: 

 

Saksfremlegg: 

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er en stor organisasjon med 22 områdeklubber, 

mange utvalg og komiteer og ca. 5.800 medlemmer. Organisasjon treng en god og funksjonell 

organisasjonsstruktur for å sikre at det nedfelte formålet i lovverket for NEKF ivaretas. 

Dette gjelder bl.a. strukturen/organiseringen av områdeklubbene, det gjelder organiseringen 

av Forbundsstyret med komiteer og utvalg, og det gjelder mandater og arbeidsbeskrivelser. 

Forutsetninger, arbeidsmetoder, kommunikasjon osv. har vært og er i stadig endring, noe som 

har og vil ha konsekvenser for NEKF.  

 

Vurdering: 

Ut fra saksfremlegget bør Forbundsstyret iverksette en gjennomgang, en  

Erfaringene fra de siste månedene og fra årets Representantskapsmøte indikerer at det er noe 

uro i organisasjonen. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Uten innstilling 

 

Behandling: 

Enstemmig 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret nedsetter et uavhengig arbeidsutvalg som skal evaluere og revidere organisasjonen i 

sin helhet, av utvalg og komiteer, av mandater og arbeidsbeskrivelser/-instrukser. 

Strukturen omkring områdeklubbene tas inn i arbeidet.  

Nils Røsholt er forespurt og er villig til å lede arbeidet med organisasjonsgjennomgangen. 

Røsholt knytter til seg de personer og kompetanse som er ønsket i arbeidet. 

Ellen Krogstad følger opp vedtaket. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 24.11 Omlegging av ettersøksregimet etter dårlige testresultat 
 

Omlegging av ettersøksregimet etter dårlige testresultat 

 

Vedlegg:  

Vedlegg til saken er sendt som egne filer pr. e-post. 

 

Saksfremlegg:  

Følgende er tatt ut fra Norsk Hjortesenter: 

Lite har skjedd av endringar innan ettersøk av skadd hjortevilt sidan kravet om tilgang på 

godkjent ettersøkshund blei gjort gjeldande på norsk jakt etter rådyr, hjort og elg frå 1. januar 

1994. Ein revisjon har også vore etterlyst av dei som driv ettersøk. Dette var også noko av 

bakgrunnen for at NINA og DN, i samarbeid med Norsk Kennel Klub ønskte å ”sjekke 

standpunkt” for ettersøkskvaliteten. 

Sommaren 2010 blei det gjennomført 24 ettersøk på elg, fordelt på 11 forskjellige dyr. Eit 

breitt utval av ettersøksekvipasjar deltok, og ei rekkje ulike hunderasar var representert i 

testen. Testen blei utført i Akershus, der radiomerkte elgar blei peila inn og støkt ut. Deretter 

blei ettersøksekvipasjane sett på sporet, med starttidspunkt som varierte frå cirka to til 28 

timar etter at dyret tok ut. Ekvipasjane fekk ein time på seg til å følgje ferskspora, og deretter 

blei sporloggane frå elgen og ettersøkshunden samanlikna, for å sjå i kva grad hund og førar 

makta å følgje rett dyr. 

Resultatet var nedslåande. Av dei 24 elg-ettersøka, fekk berre to av dei godkjent. I resten av 

tilfella var det tydeleg at ekvipasjen raskt hadde mista dyret, og i staden følgde sporet av 

andre elgar, i mange tilfelle spor som var ferskare. 

- Resultata var ikkje oppløftande. Og særleg oppsiktsvekkjande var det at nesten alle 

hundeførarane hadde klokkartru på at dei følgde rett dyr når dei faktisk ikkje gjorde 

det, seier Ingebrigt Stensaas i DN, som presenterte undersøkinga under konferansen 

Hjorteviltet 2011 på Hafjell i midten av april. 

Særleg betre gjekk det ikkje då NINA og DN flytta seg vestover og gjennomførte tilsvarande 

prosjekt på merkte hjortekoller, i samarbeid med Hordahjort-prosjektet. Her blei det køyrt 14 

ettersøk fordelt på fem merkte hjort. Ingen av søka var særleg suksessfulle, og det faktum at 

hjorten i større grad enn elgen bevegar seg samla i familiegrupper gjorde ikkje jobben enklare. 

I tillegg var terrenga det blei søkt i, langt brattare og med tettare vegetasjon enn for elgsøka. 

Ingen av ettersøka stod til godkjent. 

- Trøysta på var at på hjortesøka innsåg mange av hundeførarane ganske tidleg at dei 

var på feil spor, og avbraut søka sine. Men det er ei mager trøyst når gjennomsnittet av 

ekvipasjane vi brukte i testen ikkje klarte å følgje eit elgspor meir enn 58 meter og eit 

hjortespor i 21 meter, meiner Stensaas, som i samarbeid med NINA ønskjer å vidareføre 

prosjektet og gjere fleire testar. 

Basert på dei dårlege resultata, meiner Stensaas det er på høg tid å gjere noko med 

ettersøksordninga. Ei regodkjenning av av ekvipasjane med jamne mellomrom har vore 

diskutert før, og er eitt av framlegga DN har på blokka. Det same er innskjerping av 
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dommarstanden, der dommarar som ikkje er aktive nok, blir strokne frå lista. Mange inaktive 

dommarar er allereie fjerna frå registeret. 

- Uansett kva endringar som kjem, meiner eg testane våre viser at det har vore for lite 

fokus på å få hundane til å spore rett individ. Meir ID-sportrening må til, og vi må også 

ta diskusjonen om ettersøka bør starte raskare enn dagens tilrådingar, kanskje berre 

halvannan til to timar etter påskyting, meiner Stensaas. 

Fleire konferansedeltakarar var skeptiske til måten undersøkinga var gjennomført på. Dei 

meinte hunden si evne til å skilje ut eit skadd dyr er god, og at dette naturleg nok ikkje kjem 

fram i testen, sidan ein utelukkande søker på friske dyr. Fleire framheldt at resultata over 17 

år med ettersøk under norsk storviltjakt provar at ekvipasjane gjer ein solid jobb. DN meinte 

likevel testen har relevans, sidan det kvart år under jakta også blir gjennomført ettersøk etter 

reine bomskot på dyr. 

Like over påske vil NINA har ferdigstillt rapport 688, som omhandlar forsøka og publisert 

denne. For dei som vil studere detaljane, kan rapporten lastast ned frå både NINA og DN sine 

nettsider. Her kan du studere gps-loggane frå både elg, hjort og hund under samtlege søk som 

blei gjennomført. 

DN skal på si side sende ut forslag til nye retningslinjer for utdanning av ettersøkshundar på 

høyring, og nytt regelverk kan verte gjeldande frå 2015. 

Vurdering: 

Det er særdeles viktig at NEKF og Forbundsstyret agerer i forhold til hvordan testen/sporingen har 

blitt gjennomført og med hvilken motivasjon testen har blitt gjennomført. Det er mange forhold i 

gjennomføringen av testen som er svært usikre, sporingen ble gjort på ikke skadde dyr, bl.a. GPS-

merkede dyr som gikk sammen med flere ”friske” dyr, noe som gjør det svært vanskelig å få hunden 

til å spore akkurat det dyret som bærer GPS-sender. 

Ingebrigt Stensaas bekrefter at pga. dårlig resultat av GPS-sporinga av elg/hjort må de se på 

ettersøksordningen. Han nevner at NINA skal prøve andre hunder som politi, redning, osv om 

de var noe bedre til å spore et gitt spor på elg/hjort.. 

Stensaas bekrefter at de hundeekvipasjene som allerede var godkjent skulle bli godkjent 

”livet” ut. 

DN har betydelig økonomiske ressurser å nytte til dette formålet.  

NEKF bør samarbeide med Jakthundkomiteen i NKK, NJFF, Norges Skogeierforbund, 

Norskog oa. for å komme med konstruktive innspill i prosessen fremover og å være aktive i 

debatten som vil komme. 
Forbundsstyret bør iverksette snarest et arbeid opp mot NINA og DN for å agere slik at 

organisasjonens interesser blir hørt og tatt hensyn til. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Forbundsstyret nedsetter et utvalg bestående av personer med betydelig kompetanse og erfaring fra 

ettersøksarbeid. Utvalget må også bestå av personer med kunnskap om forvaltning og har innsikt og 

kontakter inn i NINA og DN. 

Forbundsstyret knytter kontakt opp mot aktuelle utvalgsmedlemmer og utnevner utvalget på neste 

styremøte og gir utvalget deres mandat. 
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Behandling: 

Forbundsstyret ser det ikke formålstjenlig pr. i dag å utnevne utvalg for ivareta NEKFs interesser i 

denne saken. Forbundsstyret håndterer saken internt med hjelp og kontakt med kompetanse på 

fagområdet fra organisasjoner og personer. 

Fra Forbundsstyret får Vidar Huse og Knut Juvet arbeidsoppgaven med å følge opp denne saken. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Vidar Huse og Knut Juvet skal på vegne av Forbundsstyret håndterer saken omkring ”omlegging av 

ettersøksregimet”  med hjelp og kontakt med kompetanse på fagområdet fra organisasjoner og 

personer. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 25.11 Revidering av Budsjettet for 2011 
 

Revidering av Budsjettet for 2011 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksfremlegg: 

Det har så langt i regnskapsåret 2011 kommet til betydelige kostnader. Likeledes er det 

aktiviteter som vil bli planlagt gjennomført som det ikke er tatt høyde for i budsjettet for 

2011. 

 

Vurdering: 

De tilkomne kostnadene og kostnader som planlagt aktivitet i tilknytning til Løshundkomiteen 

vil gi i løpet av året, burde ha blitt forelagt Forbundsstyret på et tidspunkt som sikret at de ble 

med i kostnadsbudsjetteringen som ble fremlagt på RS 2011.  

Kostnadene som vil akkumuleres i løpet av året vil bli betydelige og må synliggjøres i 

budsjettet. 

Aktiviteter som blir planlagt gjennomført utover det som allerede er kjent, må vurderes iht. 

budsjettet for 2011. 

Det vil være ugunstig å presentere et regnskap for 2011 som viser et betydelig overforbruk på 

områder som Forbundsstyret har oversikt over og kjennskap til. 

Inntektssiden vil ikke pr. i dag kunne revideres og økes, dette er det ikke grunnlag for. Økning 

av kostnadssiden vil redusere det budsjetterte årsresultatet tilsvarende. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Forbundsstyret reviderer budsjettet for regnskapsåret 2011 med bakgrunn i de kjente 

kostnadsøkningene i Løshundkomiteen: 

 

kr. 15.000 PC-kjøp 

kr. 10.000 Møtekostnader 

kr.   5.000 Reisekostnader 

 

Dette reduserer budsjettert overskudd med kr. 30.000. 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Budsjettet for 2011 revideres iht. innstilling. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 26.11 Reviderte uttaksregler for Norsk Mesterskap 

 

Reviderte uttaksregler for Norsk Mesterskap  

 

Vedlegg: 

Forslag til reviderte Uttaksregler for Norsk Mesterskap 

 

Saksfremlegg: 

Arbeidsutvalget med mandat om å revidere gjeldende Uttaksregler for Norsk Mesterskap, har 

lagt frem sitt forslag for Forbundsstyret etter sitt avsluttende møte 29.4.2011 

Utvalget har gjennomført en hørings/-innspillrunde med oppfordring til områdeklubbene om 

tilbakemeldinger. 

 

 

Vurdering: 

Ingen 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Uten innstilling 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets medlemmer skal innen 27.5. gi tilbakemelding til Forbundssekretæren på det 

forelagte forslag til reviderte Uttaksregler. Tilbakemeldingene sendes ut til alle 

Forbundsstyrets medlemmer før endelig vedtak fattes.



Side 16 
  

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 27.11 Søknad fra Oslo-området EHK, endring av klubbvedtekter 

 

Søknad fra Oslo-området EHK, endring av klubbvedtekter 

 

Vedlegg: 

E-post fra Oslo-området EHK, datert 23.2.11 

 

Saksfremlegg: 

 

Sak 9.4 på årsmøte 17.2.2011 ble enstemmig vedtatt. 

Har skjønt det sånn at vi må søke/informere Forbundsstyret om dette. 

  

Saken gjelder 

9.4 Endring av vedtekter §5 Medlemskontingent. Styrets forslag til vedtak: Ny 

tekst: ”Klubbens andel av medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales 

forskuddsvis. Medlemmer som ikke har betalt kontingent ved årets utgang blir 

strøket og mister sine rettigheter.” 

  

Håper på positiv respons 

 

Vurdering: 

Endringsforslaget er ikke i strid med Lover for Norske Elghundklubbers Forbund. Den 

generelle betalingsfristen er satt til 31.12. året før medlemskapet gjelder med purring ca. 15.2. 

i medlemskapsåret. Medlemskapet blir etter forfall på purring stoppet, og medlemskapet er 

ikke lenger gyldig. 

Vedtektsendringen Årsmøtet i Oslo-områdets EHK fattet 17.2.11 er en innskjerpelse i forhold 

til dette. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Forbundsstyret godkjenner vedtektsendringen Årsmøtet i Oslo-områdets EHK fattet 17.2.11 

 

Behandling: 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Som innstilling. 

 

 

 


