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Møtested:  Rica Hotel Hamar 

Dato:   2. – 3.9.2011   

Tid:   Møtestart kl. 18.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Ellen Krogstad Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Asbjørn Guttorm Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Marianne Holmli Styremedlem 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

Ellen Krogstad (sign.)  Kjell Kruke (sign.)  Asbjørn Guttorm (sign.) 

___________________  ___________________  ___________________  

  

 

  Vidar Huse  (sign.)    

___________________  ___________________  

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 45.11 Referatsaker 
 

  

- Protokoll fra Forbundsstyremøtet 31.7.2011 

 

Behandling: 

Kommentar fra Vidar Huse at Asbjørn Guttorm deltok på møtet, men ikke referert at han var 

møtedeltager. 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Referatet godkjent med tilførselen fra Vidar Huse. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 46.11 Orienterings- og drøftingssaker 

 

-  ”Den humane jaktformen” 

  Film produsert av Tore Storhaug i 2009 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har mottatt skriftlig klage og noen muntlige klager på filmen ”Den humane 

jaktformen” som er lagt ut til visning i det offentlige rom. 

Forbundsstyret ser det som svært upassende at tillitsvalgte i organisasjonen går ut med 

personlige meninger som direkte rammer NEKFs formål, iht. gjeldende lover. Filmen med 

dets kommentarer er direkte myntet negativt mot NEKFs største aktivitet; løshundjakten. 

Forbundsstyret drøftet om reaksjon skal gis og i hvilken form 

 

Vedtak: 

Filmutgiveren bes om å trekke tilbake filmen slik den fremstår pr. i dag fra visning i det 

offentlige rom. 

 

-  Ungdomsmesterskapene 2011, løshund og bandhund 

 

Behandling: 

Ungdomsmesterskapet avlyst pga. av liten deltagelse i følge arrangøren. Forbundsstyret er av 

den oppfatning at selv med få deltagere skal ungdomsmesterskapene gjennomføres, da dette 

er et svært viktig tiltak for å få ungdommen med i aktiv hundejakt. 

 

Løshundmesterskapet som arrangerer 11.11.11 har pr. dato 9 påmeldte ekvipasjer. Arrangøren 

vil legge inn et ”moment 11” bedømming av hundeføreren. Dette vil bli en enkel bedømming, 

men en viktig bedømming for at hundeføreren skal få instruksjoner om hva som er bra og hva 

som han bør arbeide videre med. 

 

Vedtak: 

Ungdomsmesterskapet 2012, bandhund, utlyses med oppfordring til alle områdeklubber om å 

søke om arrangementet. Mesterskapet kan legges til en ”vanlig” terminfestet 1-dags samlet 

bandhundprøve og det skal ikke være noe tak på antall deltagere. 

 

- Høringssvar vedr. kap. 7 Bruk av hund under jakt og felling 

  Utkast til svar fra Knut Juvet, 29.8.  

 

Behandling: 

Utkastet som Knut Juvet har utarbeidet på vegne av Forbundsstyret ble gjennomgått og drøftet 

av Forbundsstyret. 

 

Vedtak: 

Utkastet oversendes Norsk Kennel Klub som NEKFs høringssvar. 
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- NM-platter til NM Bandhund 2011 

 

Behandling: 

Iht. til prøvelederens ønske, må det bestilles 50 NM- platter. 

 

Vedtak: 

NM-arrangørens ønsker blir imøtekommet. 

 

- Møte 2.9. mellom Forbundsstyret og Avlsutvalget for NEG (FS.sak 47.11) 

 

Behandling: 

Går ut 

 

- Møte 2.9. mellom Forbundsstyret, Avlsutvalget for NEG, Løshundkomiteen og 

Bandhundkomiteen (FS.sak 48.11) 

 

Behandling: 

Går ut 

 

- Økonomirapport pr. 1.9.11 

 

Behandling: 

Tas til etterretning. 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. 

 

- Referat fra møte i Arbeidsutvalget for Nordisk Mesterskap 2012 

 

Vedlegg: 

Referat fra møtet 1.9. Arbeidsutvalget for Nordisk Mesterskap 2012 (vedlegg 1) 

 

Behandling: 

Forbundsstyret mottok 2.9.11 referatet fra møtet i Arbeidsutvalget Nordisk Mesterskap 2012, 

avholdt 1.9. 

Referatets konklusjon ble grundig drøftet i Forbundsstyret og konsekvensene som ligger i 

konklusjonen. 

Forbundsstyret gjorde følgende vedtak. 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret omstøter sitt vedtak i FS.sak 36.11 og vedtar følgende nytt vedtak: 

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget for Nordisk Mesterskap 2012 generelle muligheter og 

forutsetninger til å arbeide frem grunnlag for samarbeidsavtale/-er som skal sikre en god 
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finansiell plattform for å gjennomføre et godt NM-arrangement og som vil gi NEKF gode 

fremtidige økonomiske vilkår, samt avtaler på andre samarbeidsområder.  

 

- Oppsigelse fra Ellen Stene Bakke som medlem av Avlsutvalget for NEG 

 

Behandling: 

Brev fra Ellen Stene Bakke tas til etteretning. 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

Brev fra Ellen Stene Bakke tas til etteretning. 

 

- Sporingstest gjennomført av Direktoratet for Naturforvaltning 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ber alle områdeklubber følgje opp registreringen over medlemmer som 

gjennomfører ettersøk under årets jakt; det være hjorte-, elg- og/eller rådyrjakt.  

Hensikten med dette er å få grunnlag for dokumentasjon på elghundrasenes egenskaper i 

ettersøk. 

 

Vedtak: 

Det utarbeides registreringsskjema som distribueres ut til alle områdeklubber hvor 

områdeklubbene bes om å videredistribuere dette til sine medlemmer. 

Ferdig registrerte skjema sendes tilbake til NEKF iht. adresse påført på side 2 i skjemaet. 

Forbundssekretæren koordinerer registreringen. 
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Vedlegg 1 

 

MØTEREFEFERAT                                                         
 
DATO:   1.9.2011  
STED:              Ringebu kommunehus 

DELTAGERE: Jan Erik Andersen, Bjørn Olav Frank, Per Kristian Fossmo, Jostein Hernes, 
Kjell Kruke og Arild Visdal 

FORFALL: 
EMNE: Nordisk Mesterskap, Løshund 2012   

  

NM sak xx.11 Finansiering/budsjett 

  Ref. pkt. 2 i referatet fra komitémøtet 19.8. 

 

 Finansiering og inngåelse av samarbeidsavtaler med aktuelle aktører om 

økonomisk støtte er pr. i dag den aller største utfordringen 

arrangementskomiteen har. 

 

 Arrangementskomiteen har den klare meningen om og som det også blir 

arbeidd ut fra, er at skal man kunne klare å innhente sponsormidler/økonomisk 

støtte som kan bidra til at arrangementet kan gjennomføres, må dette løftes opp 

på forbunds nivå. Dette har hele tiden vært en forutsetning for 

arrangementskomiteen, men basert på vedtak i forbundsstyret så har det blitt 

umulig å arbeide med disse avtaleforutsetningene. 

  

 Det separate NM- arrangementet har liten interesse i markedet for aktuelle 

aktører som kan være villige å bidra økonomisk, dette viser de forespørselen 

som er gjort av komiteen så langt. 

 

 Jan Erik Andersen orienterte om den prosessen som har vært gjennomført så 

langt mot Egmont HM og presentasjonen som har vært ført inn mot 

Forbundsstyret. En eventuell samarbeidsavtale med Egmont HM ville kunne gi 

mulighet til også å etablere samarbeidsavtaler med andre aktører.  

 Forbundsstyret, gjennom sitt vedtak FS.sak 36.11 den 27.6., ga ikke anledning 

til å gå videre i drøftingene for å se på om elementene som forelå kunne danne 

grunnlaget for en samarbeidsavtale.  

 

 Kjell Kruke orienterte fra sitt ståsted i Forbundsstyret om årsakene for at saken 

fikk vedtaket som ble gjort, bl.a. at medlemsbladet Elghunden og Årboka ble 

lagt ned som papirutgave og økonomi. 

 

 Det kom frem av drøftingene at det er oppstått mulige missforståelser og 

oppfatninger i kommunikasjonen omkring prosessen i forhold til Egmont HM. 
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 Konsekvensen og utfordringene som har oppstått for komiteen pga. vedtaket 

som Forbundsstyret har gjort, ble grundig drøftet. Ut fra drøftingene og 

opplysningene som fremkom under behandlingen av saken, gjøres følgende 

konklusjon fra komiteen: 

 

 Forbundsstyret oppfordres til å omstøte sitt vedtak i FS.sak 36.11. og gi 

komiteen generelle muligheter til å arbeide frem grunnlag for 

samarbeidsavtale/-er som sikrer en god finansiell plattform for å gjennomføre 

et godt NM-arrangement og som vil gi Forbundet gode økonomiske vilkår, 

samt andre samarbeidsområder. 

 Det er uansett Forbundsstyret eller dets representant som i alle tilfeller må 

undertegne eventuelle samarbeidsavtaler og derved er det Forbundsstyret som 

godkjenner inngåelse av avtalene. 

 Det vil for komiteen ikke være aktuelt å arbeide frem grunnlag for 

samarbeidsavtaler for så å måtte avvente behandling og vedtak på neste møte i 

Representantskapet, slike prosesser er det ikke tid til. 

   

 Arrangementskomiteen ser det ikke mulig å fortsette forberedelsesarbeidet mot 

NM 2012 dersom forutsetningene ikke legges til rette fra Forbundsstyret for at 

komiteen skal kunne oppnå de nødvendige avtaler som sikrer den nødvendige 

økonomiske handlefriheten som trengs. 

    

NM sak xx.11 Hjemmeside 

 Ikke behandlet 

  

NM sak xx.11 Eventuelt 

Ikke behandlet 

  

 

 

 

Dovre, 1.9.2011 

 
Arild Visdal 

referent 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 47.11 Søknad om økonomisk støtte til NM fra Finnmark Elghundklubb 

 

 

Søknad om økonomisk støtte til NM fra Finnmark Elghundklubb 

 

Vedlegg: 

Brev fra Finnmark Elghundklubb 

 

Saksfremlegg: 

Finnmark Elghundklubb søker i brev av 15.8.11 om økonomisk støtte til NM Bandhund 2011 

som arrangeres 19. – 20.8.  

 

Vurdering: 

Det har vært tradisjon at Forbundsstyret ved NM-arrangement etter søknad har støttet 

arrangementene med en gitt beløp. 

I budsjettet for 2011 er det avsatt kr. 15 000,00 til støtte til NM-arrangementet og denne 

summen bør overføres til Finnmark Elghundklubb som NM-arrangør. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Forbundsstyret støtter NM Bandhund 2011 ved arrangøren Finnmark Elghundklubb med kr. 

15 000,00. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret støtter NM-arrangementet 2012 iht. budsjett 2011 med kr. 15.000,00. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret støtter NM-arrangementet 2012 iht. budsjett 2011 med kr. 15.000,00. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 48.11 Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 

 

Vedlegg: 

 

Saksfremlegg: 

 

FS.sak 41.11.  Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 

 

Vedlegg: 

Møteprotokoll fra møtet 21.7.11 mellom Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå og 

Forbundsstyret 

 

Saksfremlegg: 

FS.sak   2.11 Referat-/drøftingssaker 

 Referat fra møte i Avlsutvalget for NEG, 17.2.11 

 Referat fra møte i Avlsutvalget for NEG, 28.2.11 

Disse 2 møtereferatene fra Avlsutvalget for NEG sees i 

sammenheng og sees også opp mot protokollen fra møtet i Nordisk 

Elghundunion 21. – 23.1.11. 

 

Vedtak:  Forbundsstyret ser det nå som naturlig og nødvendig i 

prosessen/arbeidet mot felles nordisk hundebase å inkludere NEKFs 

avlsutvalg. 

Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og database v/leder, 

(tidligere tillagt og titulert som Løshundkomiteen), skal fra dags dato ta 

kontakt og informere om status i arbeidet. Arbeidsutvalget skal videre 

involvere avlsutvalgene i utviklingsarbeidet og kvalitetssikring på de 

feltene som naturlig ligger innunder disse fagfeltene. 

 

Forbundsstyret erkjenner at vedtaket som ble fattet i FS.sak 2.11 ikke er blitt ordentlig 

fulgt opp av Forbundsstyret for å få momentene i vedtaket på plass.  

Det ligger samtidig et gjensidig ansvar i vedtaket om at alle partene vedtaket 

omhandler, skal bidra til at momentene blir fulgt opp og etablert. 

Forbundsstyret ser og drøftet alvoret situasjonen for Avlsarbeidet for Norsk Elghund 

Grå og vil gjennomføre et møte med Avlsutvalget for NEG så snart dette er praktisk 

mulig for alle parter.   

Forbundsstyret vil videre innkalle til møte mellom Forbundsstyret, Løshundkomiteen 

og Avlsutvalget for NEG i anledning FS.sak 2.11. 

Enstemmig. 
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Vedtak: 

Forbundsstyret innkaller til møte mellom Avlsutvalget for NEG og Forbundsstyret og 

møte mellom Forbundsstyret, Løshundkomiteen og Avlsutvalget for NEG i anledning 

FS.sak 2.11. 

Marianne Holmli koordinerer møtene for å finne frem til dato for møte/-er som sikrer 

at alle parter og medlemmer har anledning til å møte. 

 

 

Vurdering: 

Avslutvalget for Norsk Elghund Grå (AUNEG) og Forbundsstyret (FS), representert ved 

Marianne Holmli gjennomførte møte iht. FS sak 37.11 med vedtak og det vises til protokollen 

fra møtet som er vedlagt denne møteinnkallingen. 

 

Etter de erfaringene som ble gjort i møtet 21.7. er FS er kommet til et veiskille mht. til 

organiseringen av avlsarbeidet mht. det organisatoriske og det praktiske avlsarbeidet; 

 

 ønsker FS å beholde dagens organisering og gjennomføring av avlsarbeidet ? 

 ønsker FS å endre organiseringen av avlsarbeidet i organisasjonen, generelt og spesielt 

for den største elghundrasen ? 

 ønsker FS å beholde AUNEG med den sammensetningen utvalget har i dag ? 

 

Det er nedsatt et utvalg som har fått sitt mandat til å iverksette evaluering av organisasjonen 

Norske Elghundklubbers Forbund, ref. FS.sak 35.11. inkludert avlsarbeidet med tidsfrist for 

avlutning av arbeidet 31.3.12. Forbundsstyret vil i utgangspunktet ikke ha tid til å avvente 

konklusjonen fra utvalget for å gjøre de nødvendige grep for å få et tilfredsstillende avlsarbeid 

for NEG, sett fra de som er satt til å utøve avlsarbeid og de som skal nytte NEKFs resultat av 

avlsarbeidet til sine interesser. 

Forbundsstyret bør vurdere om det arbeidet som blir gjort/organisert omkring avlsarbeidet i 

organisasjonen, generelt og for den enkelte elghundrase, er iht. § 2  Formål i Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund. 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Forbundsstyret drøfter, beslutter og iverksetter følgende tiltak: 

 avlsarbeidet prioriteres i organisasjonen 

 langsiktig politisk handlingsplan (strategiplan) for avlsarbeidet i Norske 

Elghundklubbers Forbund i perioden 2012 – 2016 (iht. Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund, NKKs avelsstrategi (20.11.07), NNKs etiske regler for avl 

og oppdrett) 

 langsiktig budsjett for avlsarbeidet iht. handlingsplan 

 etablere et godt samarbeid med NKK, IT-avdelingen for å sikre til enhver tid 

tilgjengelige oppdaterte og korrekte hundeopplysninger. 

 strategi på utvikling av godt arbeidsverktøy for organisasjonens avlsutvalg slik at de til 

enhver gjeldende arbeidsbeskrivelse for avlsutvalgene kan  
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Behandling: 

Forbundsstyret ønsker ikke å drøfte enkelt punkt i saken før møte mellom Forbundsstyret og 

Avlsutvalget for NEG er gjennomført, likeledes møte mellom Avlsutvalget for NEG, 

Løshundkomiteen og Forbundsstyret. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Møte mellom Forbundsstyret og Avlsutvalget for NEG, Forbundsstyret, Avlsutvalget for 

NEG og Løshundkomiteen gjennomfører møter 2. – 3.9.11. 

Konklusjonen for det videre arbeid gjøres med bakgrunn i disse møtene. 

 

 

Konklusjonene fra møtet 2.9. mellom Forbundsstyret og Avlsutvalget for NEG. 

 

Vurdering: 

Ingen 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Ingen 

 

Behandling: 

Forbundsstyret og Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå gjennomførte møte 2.9. med følgende 

saksliste: 

 Status fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå 

 Samarbeidsavtale med Egmont HM 

o Utarbeidelse av presentasjon for Representantskapsmøtet 2012 

 NKK, IT-avdelingen 

o strategi på utvikling av godt arbeidsverktøy for organisasjonens avlsutvalg slik 

at de til enhver gjeldende arbeidsbeskrivelse for avlsutvalgene kan 

etterkommes. 

 Nordisk samarbeid 

o Indexbasert avl 

 Samarbeid Avlsutvalget for NEG, Løshundkomiteen og Bandhundkomiteen 

 

Forbundsstyret drøftet igjennom de momenter og innspill som kom frem i 

møteforhandlingene. 

Forbundsstyret gjorde følgende vedtak i saken. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Avlsarbeidet og forvaltningen av våre elghundraser er Forbundsstyrets viktigste og høyest 

prioriterte oppgave. Det vises for øvrig til organisasjonens formål, definert i gjeldende Lover 

for Norske Elghundklubbers Forbund. 

Forbundsstyret skal gjennomføre avlsarbeidet med følgende oppgaver: 
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 Etablere langsiktig handlingsplan (strategiplan) for avlsarbeidet i Norske 

Elghundklubbers Forbund for perioden 2012 – 2016 [iht. Lover for Norske 

Elghundklubbers Forbund, NKKs avlsstrategi (20.11.07), NKKs etiske regler for avl 

og oppdrett] med tilhørende aktivitetsplaner. 

 Etablere budsjetter for avlsarbeidet iht. handlings- og aktivitetsplanene for vedtatte 

periode. 

 Bygge videre på og videreutvikle samarbeidet med NKKs IT-avdelingen og de andre 

avdelingene for å sikre oppdaterte og korrekte hundeopplysninger fra DogWeb og 

andre aktuelle systemer. 

 Med bakgrunn i strategiplanen, tilhørende aktivitetsplaner og budsjetter skal det 

etableres gode tidsriktige arbeidsverktøy for FS oppnevnte avlsutvalg. Dette for å 

etterkomme arbeidsinstruks for avlsutvalgene. I forbindelse med etablering og bruk av 

de nevnte vertøyene må følgende gjennomføres: 

o Etablere database for håndtering av dynamiske data 

o Etablere og ha tilgang til korrekt og oppdatert hundeinformasjon 

o Tilgang til profesjonell visningsplattform 

o Etablere dynamiske valpelister 

o Etablere dynamiske avlshundlister  

o Etablere applikasjoner og søkeverktøy mot databasen 

o Håndtere kommersielle tjenester og annonser 

o Arbeide med nordiske data, herunder INDEX, m.m. 

o Statistikker i henhold til gjeldende instruks 

 

Forbundsstyret har ansvaret for å oppsøke aktuelle aktører som bidra til å få løst ovennevnte 

tjenester og oppgaver.  

Vidar Huse er Forbundsstyrets representant i forhandlingene/drøftingene med aktuelle 

samarbeidspartnere/leverandører av denne type tjenester hvor data-/ og programtjenester er en 

viktig bestanddel. 

Inntil Representantskapet eventuelt vedtar noe annet, beholdes medlemsbladet Elghunden og 

Årboka i dagens form og utgivelse. 

 

Sammensetting av strategiutvalg og utvalgets mandat vedtas på neste Forbundsstyremøte. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 49.11 Samarbeidet Avlsutvalget for NEG, Løshundkomiteen og 

Bandhundkomiteen 

 

Samarbeidet Avlsutvalget for NEG, Løshundkomiteen og Bandhundkomiteen 

 

Vedlegg: 

 

Saksfremlegg: 

Konklusjonene fra møtet 2.9. mellom Avlsutvalget for NEG, Løshundkomiteen og 

Bandhundkomiteen. 

 

Vurdering: 

Ingen 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Ingen 

 

Behandling: 

Konklusjon fra møtet 2.9.2011: 

 Vidar Huse representerer FS i forhandlingene mellom de aktuelle aktørene. 

 INDEX-beregningene må avventes inntil vi kan kvalitetssikre data fra DogWeb Arra. 

Enstemmig 

 

Vedtak: 

 Vidar Huse representerer FS i forhandlingene mellom de aktuelle aktørene. 

 INDEX-beregningene må avventes inntil vi kan kvalitetssikre data fra DogWeb Arra. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 50.11 Avlsutvalget for Jämthund 

 

Avlsutvalget for Jämthund  

 

Vedlegg: 

 

Saksfremlegg: 

FS.sak 1.11 Avslutvalget for Jämthund 

  - status 

  - diverse skriv/innspill fra oppdrettergruppe 

Forbundsstyret drøftet grundig korrespondansen og dets innhold som har vært 

brukt i tilknytning til klage på Avlsutvalget for Jämthund, en klage som i 

hovedsak har gått på publisering av avlsstatistikk med feil og mangler.  

Statistikken har vært publisert på NEKFs nettside, i Elghunden og Svenska 

Jämthundklubbens nettside. Statistikken er ikke lenger tilgjengelig på noen av 

nettsidene. Nevnte oppdrettergruppe krever også at medlemmene i 

Avlsutvalget for Jämthund løses fra sine verv. 

 

Vedtak: Forbundsstyret kan ikke imøtekomme oppdrettergruppens instruksjon og krav 

om oppløsning av Avlsutvalget for Jämthund ut fra det som er fremkommet i 

saken. 

 Forbundsstyret inviterer representanter fra Avlsutvalget for Jämthund og 

representanter fra oppdrettergruppa til møte med Forbundsstyret med håp om å 

finne løsning på konflikten som har oppstått.  

 

FS.sak   4.11 Avslutvalget for Jämthund 

Forbundsstyret har pr. 9.3.2011 mottatt brev fra samtlige medlemmer i 

Avlsutvalget for Jämthund, der de fratrer sine funksjoner med øyeblikkelig 

virkning. Fratredelsen fra medlemmene skjer som en følge av uroen og 

konflikten som har vært mellom en gruppe personer fra Jämthundmiljøet, 

Avlsutvalget for Jämthund og Forbundsstyret. 

 

Forbundsstyret drøftet grundig den oppståtte situasjonen, både at medlemmene 

i Avlsutvalget for Jämthund fratrer med øyeblikkelig virkning og uroen som er 

i miljøet omkring Jämthund. Forbundsstyret ser svært alvorlig på den oppståtte 

situasjonen og har bl.a. fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak: Forbundsstyret tar brevet fra medlemmene i Avlsutvalget for Jämthund til 

etterretning og løser de fra vervene fra dags dato.  

Forbundsstyret kommer ikke til å utnevne nye medlemmer til Avslutvalget for 

Jämthund slik situasjonen er pr. i dag. Organiseringen av Avlsutvalget for 

Jämthund skal sees i sammenheng med behandling og vedtak i RS.sak 11.1. 

 

FS.sak 15.11 Redegjørelse for saksgang vedrørende klage på Avlsutvalget for Jämthund 
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Forbundsstyret behandlet forslag fra lederen til redegjørelse for saken og 

saksgangen i forbindelse med klagen på Avlsutvalget for Jämthund.  

Forbundsstyret gjorde følgende vedtak: 

 

Vedtak: Redegjørelse for saksgang vedrørende klage på Avlsutvalget for Jämthund 

sendes ut til områdeklubbene som orientering i den form den nå foreligger. 

 

  Vedtaket ble fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot. Marianne Holmli 

reserverte seg fra at Forbundsstyret skulle sende ut redegjørelsen. 

 

Norske Elghundklubbers Forbund har siden 9.3.11 ikke hatt noe formelt Avlsutvalg for 

Jämthund i funksjon.  

Forbundslederen ønsker å ta opp Avlsutvalget for Jämthund til ny drøfting i Forbundsstyret. 

 

Vurdering: 

Ingen 

 

Forbundssekretærens innstilling: 

Ingen 

 

Behandling: 

Forbundsstyret sender ut skriv til områdeklubbene der de blir bedt om navn på personer som 

har interesse av avlsarbeid og som kan sitte i Avlsutvalget for Jämthund. Forespørselen 

sendes ut i god tid før områdeklubbenes årsmøter. 

Enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret sender ut skriv til områdeklubbene der de blir bedt om navn på personer som 

har interesse av avlsarbeid og som kan sitte i Avlsutvalget for Jämthund. Forespørselen 

sendes ut i god tid før områdeklubbenes årsmøter. 

 

 

Møteplan for resten av 2011: 

 

Forbundsstyremøtet i november avholdes som telefonmøte, dato blir fastsatt på et senere 

tidspunkt 

Forbundsstyremøtet i desember avholdes lørdag 10.12. etter følgende plan:’ 

Kl. 10.00 – 16.00  Forbundsstyremøte 

Kl. 16.00 – 19.00  Fellesmøte med utvalg og komiteer 

 

Hamar, 3.9.11 

 
Arild Visdal 

referent 


