
 

 

Møtested:  Thon Hotel Oslo Aiport 

Dato:   10.5.2013 

Tid:   Møtestart kl. 16.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Nils-Erik Haagenrud Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Jørn K. Remlo Styremedlem  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Vidar Huse Styremedlem 

Marianne Holmli Styremedlem 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Styremedlemmene var innkalt, men var forhindret fra å møte. 

 

Andre som møtte: 

Knut Ole Røed, leder av Lov- og Kontrollkomiteen 

Arnfinn Lien, RS-ordfører 

Ivar Horrigmo, Vise-RS-ordfører 

 

 

 

 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Nils-Erik Haagenrud   Kjell Kruke   Jørn K. Remlo 

  

 

  ___________________  ___________________ 

    

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 

 



 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 22.13 Referatsaker 

FS.sak 23.13 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 24.13 Gjennomgang/planlegging av gjennomføringen av Representantskapsmøtet 

2013 

FS.sak 25.13 Endringsforslag til reglene for Årets Hund 

FS.sak 26.13 Eventuelt 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 22.13 Referatsaker 

 

 Protokoll fra styremøtet 28.4.13 

 

Behandling: 

Ingen anmerkning 

 

Vedtak: 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 23.13 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 

 Sak fra Oslo-området EHK vedrørende aktivitetsområder 

 

Behandling: 

Forbundsstyret og leder av LKK drøftet igjennom det som forelå av dokumenter i saken. 

Det er ønskelig å finne tilbake til protokoll/-er som omhandler tildeling av aktivitetsområde 

for henholdsvis Oslo-området EHK og visa versa med Follo og Østfold EHK. 

Pr i dag har ikke Forbundsstyret eller LKK klart å spore opp den eller disse protokollene og 

Forbundsstyret gjør med bakgrunn i dette følgende vedtak. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret må avvente behandlingen av saken inntil protokollen som omhandler 

etablering av aktivitetsområdene for Follo og Østfold EHK og Oslo EHK. 

Forbundssekretæren tar kontakt med de respektive klubbene om å være behjelpelige med 

fremskaffelse av dokumentasjon pga. manglende dokumentasjon i Forbundsstyret.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 24.13 Gjennomgang/planlegging av gjennomføringen av Representantskapsmøtet 

2013 

 

 

Saksinnstilling: 

Forbundsstyremedlemmene må planlegge og bli enige om fordeling av hvem som skal være 

saksordfører i de enkelte saker, dvs. hvem av styremedlemmene skal være styrets talsmann/-

kvinne i de enkelte saker. 

 

I følgende saker bør RS-ordfører/Forbundsstyret ha forslag til kandidater: 

 

Fullmaktskomiteen utnevnes an Forbundsstyret ut fra de delegater som er påmeldt til RS: 

 

Forslag:  Asbjørn Guttorm, Finnmark Elghundklubb 

   Anne Jorunn Byggstøyl, Sør-Trøndelag Elghundklubb 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RS.sak 4.1  Valg av protokollfører 

 

Forslag:  Jan Lien, Gudbrandsdal Elghundklubb 

 

RS.sak 4.2  Valg av tellekorps (3 personer) 

 

Forslag:  Svein Kristiansen, Follo og Østfold Elghundklubb 

   Sigmund Sørum, Vestoppland Elghundklubb 

   Birgit Bilstad, Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 

 

RS.sak  5.  Valg av to til å undertegne protokollen 

 

Forslag:  Helge Jakobsen, Troms Elghundklubb 

     Solveig Haugan Jonsen, Vestfold Elghundklubb 

 

Drøfting av rekkefølgen av RS.sakene 11.1.13 – 11.7.13. 

 

Behandling: 

Møtedeltagerne drøftet igjennom «RS-mappen 2013» og ble ut fra dette enige om hvordan 

møtet i utgangspunktet skulle gjennomføres. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 25.13 Endringsforslag til reglene for Årets Hund 

 

 Endringsforslag til reglene for Årets Hund v/Marianne Holmli 

 

Saksinnstilling: 

Årets Jakthund 

Forandre fra poeng pr 1.pr til " minimum 3 x 1.pr og høyeste gjennomsnittsum". 

Bør innføres for året 2013. 

 

Bakgrunn:  Som det er nå så er det kun noen få som sender inn og det er ikke mange fra 

løshundmiljøet, de kan ikke gå så mange prøver da de fleste løshunder ikke er i form før etter 

jakta,  bandhundene kan starte i juli og gå helt til snøen setter en stopper for dem. 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende endring gjeldende for Årets Jakthund, vedtas av Forbundsstyret og gjøres gjeldende 

fom. 2013. 

2. avsnitt i regelverket endres til: 

Hunden skal minimum ha 3 x 1. premie på jaktprøve, Årets Jakthund blir den hund som 

har høyest gjennomsnittssum av 3 prøver. 

1. linje i siste avsnitt endres til: 

Ved poenglikhet går yngre hunden foran eldre. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har tid til å vente med drøfting av saken med et vedtak tilknyttet 

saksinnstillingen til neste styremøte, hvor også forslagstilleren, Marianne Holmli er tilstede 

og redegjør for saken. 

Forbundsstyret ønsker at det skal opprettes en Årets Jakthund, Bandhund og en Årets 

Jakthund, Løshund. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

http://1.pr/
http://1.pr/


 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 27.13 Eventuelt 

 

Intet. 

 

Neste styremøte 8. – 9.6.13 

 

 

 

Gardermoen, 10.5.13 

 

 
Arild Visdal 

Forbundssekretær 


