
 

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) 

Dato:   28.8.2013 

Tid:   Møtestart kl. 13.00 

 

   Kl. 10.00 – 12.00 

   Møte med Forskningsmiljøet fra Hamar v/Marte Wetten 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Nils-Erik Haagenrud Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Jørn K. Remlo Styremedlem 

Marianne Holmli Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet, 1. varamedlem  

 

Andre inviterte som møtte: 

 

 

 

 
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 

  

                                 
  ___________________  ___________________ 

  Marianne Holmli  Vidar Huse 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 

 



SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.13 Referatsaker 

FS.sak 41.13 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 42.13 Økonomirapport  

FS.sak 43.13 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

FS.sak 44.13 Vurdering av habilitet 

FS.sak 45.13 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret 

FS.sak 46.13 NEKFs administrasjon 

FS.sak 47.13 Aktivitetsområder – Oslo-området EHK/Follo og Østfold EHK 

FS.sak 48.13 Instruks for avlsutvalgene i NEKF 

FS.sak 49.13 Vedtekter for Follo og Østfold EHK 

FS.sak 50.13 Oppfølging av RS-vedtak/FS.sak 31.13 

FS.sak 51.13 Eventuelt 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.13 Referatsaker 

 

 Protokoll fra styremøtet 20.6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41.13 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Referat fra møte i Eksteriørdommerkomitéen 

Eksteriørdommerkomitéen hadde møte 24,7,13 og referat fra dette møtet forelå til 

styremøtet. 

Forbundsstyret (FS) drøftet referatets/dokumentets innhold med følgende merknader: 

 

o Eksteriørdommerkomitéen skal benevnes heretter som NEKFs 

Eksteriørdommerutvalg 

 

o Utvalgets mandat er: 

Utvalget skal planlegge og gjennomføre Eksteriørdommerkonferansen 2014, 8. – 

9.2. 

 

o Utvalgets videre mandat vil FS komme tilbake til etter at konferansen er avholdt 

og ville derfor ikke ta stilling til eller drøfte pkt. 2 i referatet/dokumentet på det 

nåværende tidspunkt. 

 

o Pkt. 6 i referatet/dokumentet ansees som og skal være et anliggende kun for FS og 

er derfor ikke drøftet 

 

 Elghunden etter 1.1.2014 

Avtalen med nåværende produsent av Elghunden utløper 31.12.13. FS vil initiere møte 

med produsenten i tilknytning til neste Forbundsstyremøte, torsdag 7.11.13. 

 

 Status Helgeland Elghundklubb 

Leder Nils-Erik Haagenrud orienterte FS om møtet med styret i Helgeland Elghundklubb, 

27.8.13, vedrørende den oppståtte situasjonen i klubben omkring den kommende 

berammede sak i Tingretten, styret og styrevervene i klubben. 

Møtet hadde vært positivt og konstruktivt med resultatet at alle klubbens styremedlemmer 

fortsetter i sin verv frem til neste årsmøte i klubben. NEKF vil bistå styret og klubben 

mht. til den berammede saken i Tingretten. 

 

 Status «dog123» 

Jan-Erik Andersen orienterte FS om status omkring prosjektet og portalen «dog123» og 

fremdriftsplanen for prosjektet. 

Andersen ga FS inngående informasjon om utviklingen av registreringsverktøyet for 

jaktprøvene for elghund-løshund som NKK har gjennomført og som er lagt inn i dog123-

portalen. 

Informasjon/veiledning om bruk av verktøyet er utsendt til alle områdeklubber o.a. 

berørte parter og er lagt ut på NEKFs nettside. 

En grundigere bruksanvisning/veiledning for gangen i bruk av verktøyet fra prøven 

etableres til den er ferdig registrert, vil bli distribuert ut med det aller første. 

Løshundkomitéen vil komme med presisering av «forenklet dommermøte». 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 42.13 Økonomirapport  

 

 Økonomirapport  

 

Saksutredning: 

Regnskap og fakturering etter 1.7.13 vil ikke bli gjennomført før et vedtak FS.sak 43.13 er 

fattet og at en eventuell registrering i Brønnøysundregistret/Merverdiavgiftregisteret er  gjort 

og reg.nr. er tildelt Norske Elghundklubbers Forbund.  

 

Vurdering: 

 

Innstilling til vedtak: 

 

 

Behandling: 

Følgende vedtak ble gjort enstemmig. 

 

Vedtak: 

Utredningen tas til etterretning. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 43.13 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

Saksutredning: 

I FS.sak 33.13 ble det fattet vedtak om utsettelse av behandlingen av saken til 

Forbundsstyremøtet 28.8.13. 

Oversikt over NEKFs komitéer og utvalg som er utnevnt av Forbundsstyret ligger i 

saksutredningen, oppsett iht. til vedtak i FS.sak 33.13: 

 

Løshundkomitéen:  Bandhundkomitéen:  Ettersøksutvalg:  

Kjell Kruke, leder  Jan Bjørshol, leder  Vidar Huse, leder 

Bjørn Ivar Krabbesund Taisto Erkinharju  Knut Juvet 

Ivar Horrigmo   Jan Lie     

Arve Olav Sæter 

Geir Langset 

 

Ungdomsutvalg:  Kontakt aversjonsdressur: 

Asbjørn Guttorm  Magnar Haugen 

Leif Skiaker 

 

Avlsutvalget for NEG: Avlsutvalget for NES:  Avlsutvalget for Jämthund: 

Jan-Erik Andersen, leder Per Helge Pedersen, leder Ingen 

Per Toni Grundt  Tore Storhaug 

Marianne Holmli  Nils Haugen 

      Bård Johnsen 

      Sverre Høyvik 

 

Avlsutvalget for SHE:  Avlsutvalget for Laikarasene: 

Arne Olav Vårtun  Jens Arne Kvello 

Mona Austvik   Eirik W. Krogstad 

      Ole Jakob Nygård 

 

I ettertid av styremøtet 20.6.13 har det kommet noen innspill mht. enkelte komitéer og utvalg 

hvor det blir uttrykt ønske om endringer. 

Utover det som er nevnt over er ikke saksutredningen endret fra FS.sak 33.13. 

 

Vurdering:  

Som i FS.sak 33.13 

 

 

 



Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

FS ønsker å opprettholde Løshundkomitéens sammensetning som i dag. Ved siste utnevnelse 

av medlemmer til komitéen ble det tatt med i vurderingen at antall medlemmer kunne 

eventuelt reduseres igjen når NKKs reviderte Jaktprøveregler for elghund – løshund var 

implementert, iverksatt og alle hadde fått opplæring og erfaring i dømming etter disse. 

Bandhundkomitéen vurderes til å trenge noe mer oppfølging og instruksjon fra FS. 

Alternativer ble drøftet, bl.a. utvidelse av komitéen.  

Avlsutvalget for NEG har hatt og har utfordringer med organiseringen av utvalget bl.a. mht. 

tilgjengelighet og liten henvendelse fra medlemmer i organisasjonen. FS ønsker 

kommunikasjon med utvalget vedrørende utfordringene som utvalget har. 

Avlsutvalget for NES fungerer tilfredsstillende, men har en utfordring med å være mer aktive 

i forhold til det pågående forskningsprosjektet med NEG og NES. 

FS har en betydelig utfordring med å etablere en avlsorganisasjon for Jämthund. 

FS har pr. dato ikke mottatt noe innspill fra det nedsatte arbeidsutvalget som fikk mandat til å 

arbeide frem et forslag til hvordan avlsorganisasjonen og samarbeid med SÄK skulle 

etableres. 

Avlsutvalget for Svensk Hvit Elghund fungerer tilfreds i dagens organisering og FS ser ingen 

grunn for å endre på dette. 

FS har utfordringer omkring Avlsutvalget for Laikarasene, organisatorisk og omkring 

utadvendt agering av medlemmer av utvalget. 

Avlsutvalget for Karelsk Bjørnehund er pr. dato ikke i ønsket funksjon og endring må 

gjennomføres. 

Ungdomsutvalget har en svært viktig rolle mht. rekruttering av ungdommer og må 

omorganiseres. FS vil ha en annen sammensetning i utvalget. 

For alle utvalg/komitéer opprettes det e-postgruppe for å sikre at korrespondansen, 

Forbundssekretæren inkluderes i disse gruppene. 

 

Vedtak: 

Følgende vedtak enstemmig fattet. 

1.  Løshundkomitéens sammensetning opprettholdes som i dag. 

2.  Bandhundkomitéen utvides med 2 medlemmer:  

Bjørn Henry Marthinussen, Hordaland EHK og Sture Pedersen, Salten EHK. 

3.  Ettersøksutvalget opprettholdes som i dag. 

4.  Leder Nils-Erik Haagenrud tar kontakt med Avlsutvalget for NEG og drøfter ønskede 

tiltak for at utvalget skal etablere en bedre funksjonalitet. 

5.  Avlsutvalget for NES utvides med en person fra Sverige. 

6.  Forbundssekretæren skal ta kontakt med den Svenska Bjørnhundklubben for å drøfte 

event. samarbeid omkring avlsarbeidet i NEKF. 

 

 

 



 

Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 33.13 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret står fremfor behandling/vedtak av instrukser for Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen og Avlsutvalgene. 

Det er flere av bl.a. Avlsutvalgene som i dag ikke er funksjonelle iht. intensjonene med det 

ønskede arbeidet de skal utføre på vegne av Forbundsstyret 

 

Det vises forøvrig til Arbeidsnotatet fra arbeidsgruppen bestående av Arnfinn Lien, Vidar 

Huse, Knut Ole Røed og Arild Visdal for å fremarbeide en innstilling forhold til Strateginotat 

av 12.4.12, pkt. 7. (Notatet er utsendt Forbundsstyret 16.5.13.) FS.sak 32.13 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren mener at tiden er inne for Forbundsstyret (FS) til å gjennomføre 

gjennomgang av organisasjonsarbeidet for alle komiteer og utvalg, herunder utvelgelse av 

medlemmer og ledere. 

I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund velges Lov- og Kontrollkomitéen og 

Valgkomitéen av Representantskapet, dette er de eneste RS-valgte komitéene. 

 

Alle andre komitéer og utvalg nedsettes av Forbundsstyret i den hensikt at disse skal være til 

faglig støtte og arbeidsavlastende for FS på enkelte dedikerte områder.  

Det skal ikke være tvil om disse komitéer og utvalg er underlagt FS og vedtak gjort i FS, ei 

heller at det er FS som har ansvar for all virksomhet i Norske Elghundklubbers Forbund 

mellom Representantskapets møter (RS) inkludert de FS-nedsatte komitéenes/utvalgenes 

arbeid. 

Effektuering av vedtak gjort av RS er FS sitt anliggende, ikke den enkelte komité eller utvalg, 

selv om den eller disse er satt til å utrede vedtakene på vegne av FS med innstilling til FS.  

FS har således rett til å ta innstillingene fra komitéene/utvalgene til følge eller forkaste disse. 

Vil det være gunstig for en eventuell gjennomgang å fristille medlemmene i komitéer og 

utvalg? 

De samme medlemmene kan selvsagt oppnevnes på nytt, men i en slik fristilling har 

Forbundsstyret mulighet til å gjøre de endringer/revideringer som FS finner nødvendige og 

formålstjenlige. 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 



Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

Forbundssekretæren legger frem oversikt over Forbundsstyrets utnevnte komitéer og utvalg 

med medlemmer til neste møte. 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 44.13 Vurdering av habilitet 

 

 Vurdering av habilitet 

 

Saksutredning: 

Saksutredningen er som under sak FS.sak 37.13. 

 

Vurdering: 

Iht. vedtaket gjort i FS.sak 37.13 er saken vært oversendt til Lov- og Kontrollkomitéen (LKK) 

for vurdering og tilråding. 

LKK har gitt Forbundsstyret følgende svar: 

 

Norske Elghundklubbers Forbund 

Forbundsstyret 

 

Viser til FS sak 37-13 «Vurdering av habilitet». 

 

LKK har mottatt forespørsel om overnevnte sak fra Forbundsstyret i NEKF. 

 

Komiteen har behandlet saken, og er av den formening at man skal være forsiktig som frivillig 

organisasjon og lage for mange lover og regler som regulerer ressurspersoners mulighet til å utføre 

oppgaver innen organisasjonen. 

 

I denne konkrete sak så går vi ut i fra at forbundsstyret, ved utnevnelse av Ivar Horrigmo som medlem 

av løshundkomiteen, har ment at han utgjør en ressurs. Likeledes ble Horrigmo enstemmig valgt som 

RS ordfører etter innstilling fra valgkomiteen. I følge  NEKF`s lover er det også valgt en viseordfører 

som kan tre inn ved behandling av saker hvor det kan reises tvil om habiliteten. 

 

LKK mener for øvrig at alle tillitsvalgte i styret, komiteer og utvalg i NEKF bør ha plikt til å vurdere 

sin egen habilitet ved behandling av saker hvor det kan reises tvil om innhabilitet. 

 

Hokksund, Fåberg, Larvik 18. august 2013 

 

 

Knut Ole Røed   Arne Bjerkelien  Knut Thoresen 

sign.    sign.    sign. 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret (FS) tar brevet/tilbakemeldingen fra Lov- og Kontrollkomitéen (LKK) til 

etterretning. 

FS presiserer LKKs brev/tilbakemeldings siste avsnitt.  

Vedtaket gjort enstemmig. 



Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 37.13 Vurdering av habilitet 

 

 Vurdering av habilitet 

 

Saksutredning: 

Valgt RS-ordfører Ivar Horrigmo har i dag følgende tillitsverv i organisasjonen Norske 

Elghundklubbers Forbund: 

 RS-ordfører 2013/2014, valgt av Representantskapsmøtet 2013 

 Medlem av Løshundkomitéen, utnevnt av Forbundsstyret 

 Valgt kasserer i Telemark Elghundklubbs av klubbens årsmøte 

 

 

Vurdering: 

I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er følgende nedfelt § 3-5 Representantskapets 

oppgaver: 

 

«RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen, 

Valgkomiteen eller Fullmaktskomiteen.» 

Løshundkomitéen er et svært viktig utvalg i NEKF-organisasjonen og prinsipielt bør 

utvelgelse av medlemmer til utvalget sees opp mot ovennevnte paragraf selv om hva 

saksutredningen omhandler ikke er beskrevet i NEKFs Lover. 

Det vurderes at Ivar Horrigmo gjennom sin funksjon som RS-ordfører vil møte 

habilitetsspørsmålet i gjennomføring av fremtidige Representantskapsmøter mht. sine andre 

funksjoner i organisasjonen. 

Saken tas til behandling for å gjøre et prinsipielt vedtak som vil kunne få presedens for senere 

habilitetsspørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende forslag enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken oversendes Lov- og Kontrollkomitéen for vurdering og tilråding. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 45.13 Registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

 Registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

Saksutredning: 

Det vises til FS.sak 21.13 og FS.sak 38.13. 

Skatt Øst har i brev av 6.8.13 drøftet NEKFs klassifisering som organisasjon og med det 

spørsmålet om avgiftsplikt. Brevet er vedlagt i e-postutsendingen av møteinnkallingen. 

Ut fra Skatt Øst sin vurdering har Ernst & Young AS (EY) gjort sine drøftinger konklusjoner i 

notat av 14.8.13. Brevet er vedlagt i e-postutsendingen av møteinnkallingen. 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren var i drøftingsmøte med saksbehandlere på avgift og skatt fra EY 19.8. 

hvor innhold i brevet fra Skatt Øst og notat fra EY gjennomgått. 

NEKF er avgiftspliktig på en del av organisasjonens omsetning iht. gjeldende lover og 

forskrifter. NEKF har i dag omsetning som kun er relatert i formålet for organisasjonen som 

er nedfelt i gjeldende lover. Eventuell omsetning som ikke er relatert til formål, vil måtte bli 

skattlagt. 

NEKF må etter Lov om Merverdiavgift registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Registreringen 

må skje fom. 1.7.13. 

Grunnen til denne datoen er at når registreringen skjer i termin 1 – 3 skal registreringen gjøres 

fom 1.1. gjeldende år og i termin 4 – 6 fom. 1.7. gjeldende år. 

På grunn av betydelig overskridelse av avgiftspliktig omsetning kan skattemyndighetene 

komme til å iverksette ettersyn av NEKF bakover i tid for å kartlegge omfanget. 

EY ser avtalen om produksjon av medlemsbladet som uoversiktlig, herunder avgiftsberegning 

og –plikt som synes uklar mht. gjeldende lovverk. 

NEKF har i dag økonomisystem som er godt kjent av EY og som håndterer omlegging av 

regnskapet tilfredsstillende. 

Forbundssekretæren gir Forbundsstyret en grundigere gjennomgang under saksbehandlingen 

på møtet 28.8. 

 

Innstilling til vedtak: 

NEKF registrerer sin virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret fom. 1.7.13. 

Forbundssekretæren i samarbeid med Ernst & Young AS legger om NEKFs økonomisystem 

og regnskapsrutiner til å tilfredsstille de lovbestemte krav. 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

NEKF registrerer sin virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret fom. 1.7.13. 

Forbundssekretæren i samarbeid med Ernst & Young AS legger om NEKFs økonomisystem 

og regnskapsrutiner til å tilfredsstille de lovbestemte krav. Vedtaket gjort enstemmig. 



Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 38.13 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

Saksutredning: 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 21.13 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

Saksinnstilling: 

Det vises til e-post sendt fra Forbundssekretæren til styremedlemmene i Forbundsstyret 10.4. 

og 22.4. då. vedrørende registering av NEKF i Merverdiavgiftregisteret. 

Viktigheten av å få utredet dette er betydelig, noe som fremkommer i tilbakemeldingene fra 

Ernst & Young AS (EY) gjennom de e-postene fra EY som er videresendt Forbundsstyre-

medlemmene. 

Undertegnede mener at tilbakemeldingene fra EY er av en karakter som tilsier at saken bør 

utredes.  

Forbundssekretæren legger frem beregning av merverdiavgift ut fra regnskapet i 2012 og 

gjør en beregning i forhold til momskompensasjon utbetalt av NKK i 2012 til møtet 28.4. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ønske å ta opp igjen saken på styremøtet 21.5.13. Forbundsstyresekretæren 

skal innen den tid innhente informasjon fra tilsvarende organisasjoner omkring håndtering av 

merverdiavgift. 

En utredning av nødvendig profesjonell bistand vil generere betydelig kostnad og 

Forbundsstyret ønsker å være sikre på at et utredningsarbeid er fornuftig og nødvendig. 

Følgende vedtak ble fattet, enstemmig. 

 

Vedtak: 

Konklusjon og vedtak om utredning skal gjennomføres, utsettes til styremøtet 21.5.13. 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren har vært i kontakt med Norske Harehundklubbers Forbund og 

Fuglehundklubbenes Forbund i sakens anledning med forespørsel omkring omsetning i disse 

respektive organisasjonene og håndtering av merverdiavgift. Tilbakemeldingen fra disse to er 

likelydende om at de pr. dato har ikke et omsetningsvolum som tilsier at registrering er 

lovpålagt.  

Fuglehundklubbenes Forbund har styrebehandlet/drøftet dette spørsmålet tidligere uten å 

finne grunnlag for registrering. 



Nedenfor er noen utdrag fra lover, forskrifter og vurderinger fra Skattetaten referert og som 

har relevans for NEKFs virksomhet og drift og for saksutredningen. 
 

Lov om merverdiavgift: 

§ 3-13. Ideelle organisasjoner og foreninger  

(1) Omsetning av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra loven dersom 

vederlaget mottas i form av medlemskontingent. Det er et vilkår at omsetningen er ledd i organisasjonens ideelle 

virksomhet. Unntaket omfatter ikke tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer.  

(2) Omsetning av tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger til ledd innenfor samme organisasjon er 

unntatt fra loven. Det er et vilkår at tjenestene er direkte knyttet til organisasjonens ideelle virksomhet.  

(3) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen, herunder om vilkår for 

unntak og registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Departementet kan også gi 

forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger likevel skal beregne og betale merverdiavgift dersom 

unntaket i første ledd medfører vesentlige konkurransevridninger i forhold til avgiftssubjekter som omsetter 

tilsvarende varer og tjenester. Skattekontoret kan treffe enkeltvedtak om at en eller flere enheter eller ledd innen 

en organisasjon ikke omfattes av unntaket i annet ledd.  

Endret ved lov 25 juni 2010 nr. 32 (ikr. 1 juli 2010, se dens III om overgangsregler).  

 

 

Forskrift til merverdiavgiftsloven: 

§ 3-12-3. Annonser i medlemsblader o.l.  

(1) Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav c at organisasjonen ikke gir ut 

flere enn fire publikasjoner med annonser i løpet av en periode på tolv måneder. Et bilag med annonser anses 

som en egen publikasjon.  

(2) Dersom organisasjonen gir ut flere enn fire publikasjoner, gjelder unntaket heller ikke for annonsesalget i de 

fire første utgavene.  

 

Skatteetaten: 

Samarbeidsavtaler 

For å regulere forholdet mellom organisasjonen og sponsorene, blir det ofte utarbeidet samarbeidsavtaler. Det 

vederlaget som gis fra sponsorene, skal som regel dekke flere forskjellige ytelser fra organisasjonens side. 

Hvilke ytelser som er avgiftspliktige og hvilke som ikke er det, er ofte ikke beløpsmessig spesifisert i avtalene. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom på dette skillet. 

Medfører ofte avgiftsplikt  
Samarbeidsavtaler som gir organisasjonene sponsorinntekter, vil vanligvis føre til avgiftsplikt for 

organisasjonene. Det skyldes at gjenytelsene oftest er avgiftspliktige reklametjenester eller andre avgiftspliktige 

ytelser. 

Fakturering ved samarbeidsavtaler 
Samarbeidsavtaler kan inneholde forskjellige ytelser fra organisasjonens side. På bakgrunn av 

samarbeidsavtalen bør organisasjonen sende samarbeidspartnerne en faktura hvor ytelsene deles inn i 

avgiftspliktige og avgiftsfrie 

Sponsorinntekter 
I all hovedsak skal organisasjonene betale merverdiavgift av sponsorinntekter. Mener organisasjonen at 

inntekten er avgiftsfri, må dette legitimeres. Verdien av de ulike elementene som inngår i samarbeidsavtalen bør 

derfor spesifiseres med beløp. I fakturaeksempelet i slutten av dette kapitlet er det gitt enkelte eksempler på 

hvilke ytelser fra organisasjonene som er merverdiavgiftspliktige, og hvilke som ikke rammes av avgiftsplikt. 



Sponsoren kan ofte trekke fra avgiften  
Avgiftsplikten for organisasjonenes sponsorinntekter vil, i forhold til de fleste sponsorene i markedet, ikke virke 

prisdrivende. Det skyldes at alle sponsorer som er registrert i avgiftsmanntallet, vil kunne trekke fra den 

merverdiavgiften som organisasjonen beregner av sin omsetning, i sitt eget avgiftsregnskap. 

Sponsorer utenfor avgiftsområdet  
Noen aktuelle sponsorer har imidlertid ikke slik fradragsrett fordi de driver sin virksomhet utenfor 

avgiftsområdet. Dette vil gjelde blant annet banker, forsikringsselskap og leger. 

Reklame 
I utgangspunktet er det ingen avgiftsrettslig forskjell mellom andre næringsdrivende og en organisasjon som 

mottar penger for å yte reklametjenester. Det er imidlertid enkelte avgiftsfritak som organisasjonene bør merke 

seg: 

Annonser i medlemsblad, program o.l.  
Annonser i medlemsblad, "guider", årsprogram, stevne- og konsertprogram, flygeblad mv. som til sammen 

kommer ut inntil fire ganger i løpet av en tolv måneders periode, er fritatt for avgiftsplikt.  

Vær oppmerksom på at det da ikke vil være fradragsrett for inngående avgift for utgifter som påløper i 

forbindelse med den avgiftsfrie annonsevirksomheten. Inneholder organisasjonens årsprogram reklame, regnes 

det ikke som flere utgivelser selv om det brukes ved forskjellige arrangementer dersom det bare legges inn et 

særskilt innstikk som ikke inneholder reklame. 

Utgir organisasjonen for eksempel tre nummer av medlemsbladet og to flygeblad med reklameinnslag i løpet av 

et år, blir grensen på fire avgiftsfrie utgivelser overskredet. Organisasjonen blir da avgiftspliktig for reklamen i 

alle fem utgivelsene, også for de fire første, og vil ha fradragsrett for inngående avgift for den delen av 

publikasjonene som disponeres til reklamen. 

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner  
Skattedirektoratet mars 2008. 

Det er vedtatt spesielle lettelser som gjelder for organisasjoner. Blant annet er grensen for registreringsplikt satt 

til 140 000 kr i omsetning og uttak mot 50 000 kr for vanlige næringsdrivende. Avgiftsplikten inntrer ved 

passering av grensen for registrering. Omsetning før dette tidspunkt vil derfor ikke være avgiftspliktig hvis 

organisasjonen ikke er forhåndsregistrert. Organisasjoner med årsomsetning under en million kr i løpet av ett 

kalenderår kan etter søknad til fylkesskattekontoret levere årsterminoppgave.  

Etter bestemte regler er det anledning til å splitte opp en organisasjon i selvstendige undergrupper med virkning 

for merverdiavgiften. Søknad om dette sendes til skattekontoret. 

 

Ut fra det ovennevnte er omsetningen som NEKF har pr. i dag i en gråsone på flere områder 

og det vil med de samarbeidsavtalene som er i ferd med å etableres mht. FoU-prosjektet og 

medieportalen bli betydelige økning i omsetning og derved aktualisere plikten for NEKF å bli 

registret i merverdiavgiftsmanntallet.  

 

Innstilling til vedtak: 

Forbundssekretæren oppretter dialog med Ernst & Young AS om utarbeidelse av 

kostnadstilbud på besvarelse/vurdering av følgende punkter: 

 Foreligger registreringsplikt i merverdiavgiftsmanntallet? 

 Hvordan evt. registrering gjennomføres 

 Er virksomheten skattepliktig, evt. hva kan/bør gjøres for å unngå dette – herunder bør 

NEKFs lover justeres/konkretiseres mht. økonomisk formål? 

 

Forbundsstyret styrebehandler saken pr. telefonmøte når tilbud etc. foreligger. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 46.13 NEKFs Administrasjon 

 

 NEKFs Administrasjon 

 

Saksutredning: 

NEKFs administrative oppgaver utføres pt. av Forbundssekretæren som innehar 40% 

ansettelse. Arbeidsoppgavene er nedfelt i gjeldende arbeidsbeskrivelse for stillingen. 

Funksjonen som Forbundssekretær, har vært opp til drøfting ved flere anledninger tidligere, 

mht. stillingsbrøk og arbeidsoppgaver. 

Det vises notater fra følgende arbeidsgrupper: 

ARBEIDSNOTAT                                                                     

Til: Forbundsstyret 

Fra: Arbeidsutvalg bestående av: 

Nils-Erik Haagenrud, Vidar Huse, Jørn K. Remlo og Arild Visdal 

Emne: TILTAKSPLAN  

 Basert på Forbundets Strategiplan 2012 – 2016 

Strateginotat av 12.4.12 

Forbundsstyrets vedtak i FS.sak 50.12, 10.8.2012 

 

ARBEIDSNOTAT                                                                     

Til: Forbundsstyret 

Fra: Arbeidsutvalg bestående av: 

Arnfinn Lien, Knut Ole Røed, Vidar Huse og Arild Visdal 

Emne: TILTAKSPLAN  

 Basert på Forbundets Strategiplan 2012 – 2016 

Strateginotat av 12.4.12 

Forbundsstyrets vedtak i FS.sak 50.12, 10.8.2012 

 

Vurdering: 

Erfaringene gjennom årene fom 2003 og frem til i dag at de administrative oppgavene i 

prinsippet ikke har endret seg, men at volumet/mengden arbeid de administrative oppgavene 

har økt og økning i arbeidstid som medgår. 

En omlegging av NEKFs regnskap på grunn av avgiftsplikten vil øke regnskaps- og 

økonomiarbeidet noe, økt deltagelse i utvalg og komitéer, flere kommunikasjonsoppgaver o.a. 

vil nok bety behov for økt arbeidstid. 

Ut fra erfaring vil en økning fra 40 % til 60 % stilling være forsvarlig. I arbeidstid vil dette 

representere en økning i arbeidstid pr. uke fra 15 t. til 22,5 t, dvs. økning fra 3 t. pr. dag til 4,5 

t. pr. dag. 

Forbundsstyret bør vurdere om funksjonen Forbundssekretær med de utvidede 

arbeidsoppgaver og mandat, skal endre tittelnavn. 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 



Behandling: 

 

Vedtak: 

Forbundssekretæren utarbeider en oversikt over de økonomiske konsekvensene en eventuell 

utvidelse av den administrative stillingen fra 40 % til 60 %. 

Oversikten utarbeides med dagens avtaler som grunnlag. 

Vedtaket gjort enstemmig. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 47.13 Aktivitetsområde – Oslo-området EHK/Follo og Østfold EHK 

 

 Aktivitetsområde – Oslo-området EHK/Follo og Østfold EHK 

 

Saksutredning: 

Ref. FS.sak 23.13. 

 

Vurdering: 

Det ligger en del uklarheter i saken som er nødvendig å få utredet for å fastsatt 

grensene/avtale om bruk av aktivitetsområde/-er mellom Oslo-området EHK og Follo og 

Østfold EHK. Dette er uklarheter som det mht. protokoller og nedtegninger som bør drøftes 

med klubbene. 

Forbundsstyret innkaller til drøftingsmøte mellom Forbundsstyret, Oslo-området EHK og 

Follo og Østfold EHK for å avklare grenseoppgangen mellom de to klubbers 

aktivitetsområde. 

Forbundssekretæren administrer møtearrangementet 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Oslo-området EHK og Follo og Østfold EHK innkalles til drøftingsmøte med Forbundsstyret 

torsdag 7.11.13. 

Forbundssekretæren innkaller til møte. 

Vedtaket gjort enstemmig. 

 

Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

 

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. 

 

Vurdering: 

Lederen av Lov- og Kontrollkomitéen og Forbundssekretæren m.fl. har gjennomført et 

betydelig arbeid med å bringe på rene dokumentasjon omkring vedtak om og hvilke 

geografiske område er de gjeldende aktivitetsområdene for de respektive klubbene. 

Det er ikke gjort formelle vedtak i Forbundsstyret tilbake i tid som fastslår grensene for 

aktivitetsområdene for Oslo-området EHK og Follo og Østfold EHK. 

-------------------- 

Ref. fra protokoller: 

 

FS.sak 14/87 

«Forslag om at klubbene setter opp sine grenser, skriver til klubbene at disse grenser blir 

sendt NEKF til styremøtet i mai.» 

- 

FS.sak 28/88 

Klubbenes aktivitetsområder. 

Enighet om forslaget til AU. 

Klubbene får frist til 1. juni med å sende inn. Sekr. tegner dett inn på Norgeskartet, som så 

blir godkjent av FS 12. aug. Kartet 

Blir fast stoff i Elghunden. 

- 

FS.sak 34/88 

Klubbenes aktivitetsområder. 

Kart over aktivitetsområdene utsendt. 

Hver enkelt klubb får kontakte sekretæren for å korrigere event. feil. 

--------------------- 

Utover dette blir det ikke funnet noe i protokollene som går tilbake til 1978. 

 

Vedlagt møteinnkallingen e-postmelding fra Oslo-området EHK. 

Forbundsstyret bør innkalle representant/-er fra Oslo-området EHK og Follo og Østfold EHK 

til et drøftingsmøte for å avklare grenseoppgangen mellom de to klubbers aktivitetsområde. 

 

Forslag til vedtak: 

Forbundsstyret innkaller til drøftingsmøte mellom Forbundsstyret, Oslo-området EHK og 

Follo og Østfold EHK for å avklare grenseoppgangen mellom de to klubbers 

aktivitetsområde. 

Forbundssekretæren administrer møtearrangementet. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 48.13 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 

 

 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 

 

Saksutredning: 

Det vises til FS.sak 36.13. 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren har utarbeid følgende forslag til revidert Instruks for Avlsutvalgene i 

Norske Elghundklubbers Forbund: 

 

INSTRUKS FOR AVLSUTVALGENE I NEKF xxxx – xxxx 

 

 

Avlsutvalgene heretter kalt AU utnevnes av Forbundsstyret for fire år av gangen på første 

styremøte etter RS. AU innkalles til minst ett årlig felles møte. Dette gjøres i forbindelse med 

avholding av RS.  

AU,s koordinator utnevnes av forbundsstyret i samme periode og har ansvaret for innkalling, 

sakliste og gjennomføring av dette møtet.  

 

AU er Norsk Kennel Klub (NKK)/Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt redskap i 

avlsarbeidet for elghundrasene, og står ansvarlig overfor NKK/NEKF i dette arbeidet. NKKs 

nye avlsstrategi og etiske grunnregler fra 01.10.08 skal legges til grunn i AUs arbeid. 

Det føres protokoll (fortrinnsvis elektronisk) over behandlingen av alle saker i utvalgene. Alle 

utvalgets papirer er NEKF eiendom. Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret løpende. 

Har AU behov for kjøp av tjenester i forbindelse med avlsarbeidet, skal dette godkjennes av 

Forbundsstyret.  

 

1. AU skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret om saker som Forbundsstyret får 

kjennskap til som kan ha betydning for AUs arbeid. AU skal sende årsberetning til 

Forbundsstyret.  

 

2. AUs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret fastsetter 

godtgjøring for medlemmer i AU.  

 

3. AU skal bidra til at NEKF sitt avlsprogram
(e)

 formidles til medlemmene. Utvalgene skal i 

sitt arbeid ha NKKs gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene og rasens 

eksteriørstandard som grunnlag og utgangspunkt for avlsarbeidet.  

 

4. AU godkjenner avlshunder. Avlskriteriene og avlsmål skal ufravikelig legges til grunn. 

Helsestatus i nærmeste slekt skal sjekkes. 

  

5. AU skal bistå oppdrettere med valg av parringshund og skaffe til veie opplysninger om 

aktuelle hunder. AU skal kun gi råd om godkjente avlshunder.  

 

 



6. AU skal sørge for en enhetlig digital presentasjon på Forbundets hjemmeside/Portal som 

skal inneholde følgende:   

 

 Unghunder  

 Hannhunder  

 Tispelister  

 Valpelister  

 Helsestatus*  

 Avlsverdier (Avlsindeks)* 

 

*presenteres når dette er klart)» 

 

Dette forutsetter at den nevnte informasjonen er tilgjengelig fra aktuelle databaser og 

nødvendige kilder. I tillegg skal AU ha samme enhetlig presentasjon over kull etter foreldre 

med HD, andre arvbare og/eller alvorlig sykdommer.  

 

7. AUs arbeid skal foregå i samsvar med de retningslinjer som NEKF har bestemt og etter 

NKK sine retningslinjer og i henhold til Dyrevernloven.  

 

8. Avlutvalgsmedlemmer må til enhver tid følge de retningslinjer som NKK har satt for 

deres rase i eget hundehold.  

 

9.  AU bør holde seg oppdatert på aktuell anerkjent forskning på sitt område og spre   

kunnskap om dette. 

  

10.  AU kan ta kontakt med andre klubber, både hjemme og i utlandet, samt ekspertise der 

utvalget finner dette tjenelig for avlsarbeidet. 

 

11.  AU skal samarbeide med komiteer innen NEKF og andre aktuelle fora som er tjenelig for 

avlsarbeidet. 

 

12.  AU skal søke samarbeid med miljøer som har god kompetanse og erfaring innen 

dokumentasjon av avlsinformasjon. Dette gjelder både i Norge og utlandet. 

 

13.  AU skal i perioden arbeide med å måle/dokumentere bruksegenskapene til rasen. Gjerne 

gjennom nordisk samarbeid. 

 

14.  Skjema for registrering av sykdommer/lidelser for elghundrasene sendes (fortrinnsvis 

elektronisk) til AUs ledere.  

 

15.  Medlemmer av AU fratrer i saker der de er inhabile.  

 

16.  Dersom AU skal dispensere fra de foran nevnte punktene, skal dispensasjonen 

godkjennes av Forbundsstyret.  

 

Vedlegg til instruksen som AUs medlemmer skal være kjent med: 

 

a) NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett av 01.10.08 

b) NKKs avlsstrategi av 27.11.07 

c) Rasens eksteriørstandard 



d) Gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene 

e) Avlsprogram for rasen* 

f) Avlsmål for rasen* 

g) Avlsprogram for rasen* 

 
* (Må omformes og etableres på nytt i tråd med det avlsarbeidet som skal gjennomføres i perioden) 

 

Sted:        Dato:  

 

Som medlem av AU er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i denne 

instruks og innholdet i tilhørende vedlegg. 

 

Avlsutvalgsmedlem:        Rase:  

 

_______________________     

Signatur  

Innstilling til vedtak: 

Forbundsstyret vedtar følgende tekst for Instruks for Avlsutvalgene i NEKF med 

gyldighetstid iht. den tidsperioden utvalget er satt til å fungere: 

 

INSTRUKS FOR AVLSUTVALGENE I NEKF xxxx – xxxx 

 

 

Avlsutvalgene heretter kalt AU utnevnes av Forbundsstyret for fire år av gangen på første 

styremøte etter RS. AU innkalles til minst ett årlig felles møte. Dette gjøres i forbindelse med 

avholding av RS.  

AU,s koordinator utnevnes av forbundsstyret i samme periode og har ansvaret for innkalling, 

sakliste og gjennomføring av dette møtet.  

 

AU er Norsk Kennel Klub (NKK)/Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt redskap i 

avlsarbeidet for elghundrasene, og står ansvarlig overfor NKK/NEKF i dette arbeidet. NKKs 

nye avlsstrategi og etiske grunnregler fra 01.10.08 skal legges til grunn i AUs arbeid. 

Det føres protokoll (fortrinnsvis elektronisk) over behandlingen av alle saker i utvalgene. Alle 

utvalgets papirer er NEKF eiendom. Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret løpende. 

Har AU behov for kjøp av tjenester i forbindelse med avlsarbeidet, skal dette godkjennes av 

Forbundsstyret.  

 

1. AU skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret om saker som Forbundsstyret får 

kjennskap til som kan ha betydning for AUs arbeid. AU skal sende årsberetning til 

Forbundsstyret.  

 

2. AUs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret fastsetter 

godtgjøring for medlemmer i AU.  

 



3. AU skal bidra til at NEKF sitt avlsprogram
(e)

 formidles til medlemmene. Utvalgene 

skal i sitt arbeid ha NKKs gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene og rasens 

eksteriørstandard som grunnlag og utgangspunkt for avlsarbeidet.  

 

4. AU godkjenner avlshunder. Avlskriteriene og avlsmål skal ufravikelig legges til 

grunn. Helsestatus i nærmeste slekt skal sjekkes. 

 

5. AU skal bistå oppdrettere med valg av parringshund og skaffe til veie opplysninger 

om aktuelle hunder. AU skal kun gi råd om godkjente avlshunder.  

 

6. AU skal sørge for en enhetlig digital presentasjon på Forbundets hjemmeside/Portal 

som skal inneholde følgende:   

 

a) Unghunder  

b) Hannhunder  

c) Tispelister  

d) Valpelister  

e) Helsestatus*  

f) Avlsverdier (Avlsindeks)* 

 

f) *(presenteres når dette er klart) 

 

Dette forutsetter at den nevnte informasjonen er tilgjengelig fra aktuelle databaser og 

nødvendige kilder. I tillegg skal AU ha samme enhetlig presentasjon over kull etter 

foreldre med HD, andre arvbare og/eller alvorlig sykdommer.  

 

7. AUs arbeid skal foregå i samsvar med de retningslinjer som NEKF har bestemt og 

etter NKK sine retningslinjer og i henhold til Dyrevernloven.  

 

8. Avlutvalgsmedlemmer må til enhver tid følge de retningslinjer som NKK har satt for 

deres rase i eget hundehold.  

 

9.  AU bør holde seg oppdatert på aktuell anerkjent forskning på sitt område og spre   

kunnskap om dette. 

 

10.  AU kan ta kontakt med andre klubber, både hjemme og i utlandet, samt ekspertise der 

utvalget finner dette tjenelig for avlsarbeidet. 

 

11.  AU skal samarbeide med komiteer innen NEKF og andre aktuelle fora som er tjenelig 

for avlsarbeidet. 

 

12.  AU skal søke samarbeid med miljøer som har god kompetanse og erfaring innen 

dokumentasjon av avlsinformasjon. Dette gjelder både i Norge og utlandet. 

 

13.  AU skal i perioden arbeide med å måle/dokumentere bruksegenskapene til rasen. 

Gjerne gjennom nordisk samarbeid. 

 

14.  Skjema for registrering av sykdommer/lidelser for elghundrasene sendes (fortrinnsvis 

elektronisk) til AUs ledere.  

 



15.  Medlemmer av AU fratrer i saker der de er inhabile.  

 

16.  Dersom AU skal dispensere fra de foran nevnte punktene, skal dispensasjonen 

godkjennes av Forbundsstyret.  

 

17. Vedlegg til instruksen som AUs medlemmer skal være kjent med: 

 

a) NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett av 01.10.08 

b) NKKs avlsstrategi av 27.11.07 

c) Rasens eksteriørstandard 

d) Gjeldende Jaktprøveregler for elghundrasene 

e) Avlsprogram for rasen* 

f) Avlsmål for rasen* 

g) Avlsprogram for rasen* 

 
* (Må omformes og etableres på nytt i tråd med det avlsarbeidet som skal gjennomføres i perioden) 

 

Sted:        Dato:  

 

Som medlem av AU er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i denne 

instruks og innholdet i tilhørende vedlegg. 

 

Avlsutvalgsmedlem:        Rase:  

 

_______________________     

Signatur  

 

Behandling 

 

Vedtak: 

Som innstillingen. 

Vedtaket gjort enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

 

 Sakstittel 

FS.sak 36.13 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 2009 - 2013 

 

 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 2009 - 2013 

 

Saksutredning: 



Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har gyldighetstid ut 

inneværende år og Forbundsstyret må vurdere å gjøre vedtak mht. til instruksen: 

o skal gjeldende instruks for avlsutvalgene i NEKF også være gjeldende for neste 

periode, nåværende går ut 2.11.2009? 

 Avlsutvalget for NEG hadde på sitt telefonmøte 6.6.13 oppe til drøfting 

gjeldende instruks, med konklusjon om at pkt. 7 i Instruks for Avlsutvalg i 

Norske Elghundklubbers Forbund endres i tekst til: 

 

«AU sørge for en enhetlig digital presentasjon på Forbundets hjemmeside/Portal 

som skal inneholde følgende:  

 

 Unghunder  

 Hannhunder  

 Tispelister  

 Valpelister  

 Helsestatus*  

 Avlsverdier (Avlsindeks)* 

 

*presenteres når dette er klart)» 

 

Vurdering: 

Forbundsstyret bør revidere Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund i 

sin helhet inkl. å ta inne forslaget til tekstendring fra Avlsutvalget fra NEG. 

En revidert instruks bør være utarbeidet for vedtak på Forbundsstyremøtet 28.8.13. 

 

Innstilling til vedtak: 

Forbundssekretæren utarbeider forslag til revidert Instruks for Avlsutvalgene i Norske 

Elghundklubbers Forbund som legges frem for Forbundsstyret til behandling og vedtak på 

styremøtet 28.8.13. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundssekretæren utarbeider forslag til revidert Instruks for Avlsutvalgene i Norske 

Elghundklubbers Forbund som legges frem for Forbundsstyret til behandling og vedtak på 

styremøtet 28.8.13. 

 

 

 

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 49.13 Vedtekter for Follo og Østfold EHK 

 

 Vedtekter for Follo og Østfold EHK 

Saksutredning: 

Follo og Østfold EHK har oversendt følgende årsmøte vedtatte vedtekter for godkjenning av 

Forbundsstyret: 

 

VEDTEKTER FOR FOLLO & ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB org.nr: 996691934 

tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)  

 
Vedtatt av årsmøte 15.02.2013  
 

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL 

  
§ 1 Navn og definisjon samt aktivitetsområde 

 

FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB er medlem av NEKF og gjennom dette 

samarbeidende med Norsk Kennel Klub (NKK) og derigjennom med anerkjente 

hundeorganisasjoner i inn- og utland.  

Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske 

Elghundklubbers Forbund og underlagt NEKFs lover og vedtak.  

Klubbens aktivitetsområde er: Alle 18 Østfoldkommunene samt Follokommunene Enebakk, 

Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås  

 

§ 2 Formål  

 

Klubbens formål er innen sitt aktivitetsområde:  

- å arbeide for ansvarlig hundehold  

- å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske  

- å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse.  

 

Formålet søkes fremmet ved:  

- å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk  

- å avholde jaktprøver  

- å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt  

- å avholde utstillinger og unghundfremvisninger  

- å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidler   

   klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere.  

- å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere  

- å samarbeide med NEKF og med andre elghundklubber i saker av felles interesse  

- å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå optimalt  

   samarbeide  

- å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles  

   interesse.  



Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet best 

mulig.  
 

KAPITTEL 2 – MEDLEMSKAP 

  
§ 3 Typer medlemskap  

 

Medlemskap i klubben omfatter:  

- årlig betalende medlemmer  

- æresmedlemmer 

(2) 

§ 4 Opprettelse av medlemskap  

 

Som medlem kan opptas enhver interessert person.  

Innmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær.  

Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne skade klubben, eller som er dømt for 

dyremishandling etter «Lov om dyrevern». Person som blir nektet opptak kan anke 

avgjørelsen inn for klubbens årsmøte. Anken må sendes senest 14 dager etter at avslag om 

opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøre oppmerksom på ankemulighet og ankefrist.  

Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende klubb kan ikke opptas som medlem.  

 

§ 5 Medlemskontingent  

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlem som ikke har 

betalt kontingent ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter. 

 
  

KAPITTEL 3 – ORGANISASJONEN 

  
§ 6 Områdeklubbens organisasjon  

 

Områdeklubbene (KL) består av følgende organer:  

Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)  

Styre  

Valgkomité  

Andre utvalg : Løshundkomite, Bandhundkomite og Utstillingskomite 

Revisorer  

 

KAPITTEL 4 – ÅRSMØTET 

 
§ 7 Årsmøte  

 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen 20. 

februar. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden 

for årsmøtet og videre skal oppgis de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets 

innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning. Saker og forslag som ønskes 

behandlet på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v. styret/valgkomiteens 

formann i hende senest 10. januar. 

  

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet og leder behandlingen av: 



- godkjennelse av innkalling  

- godkjennelse av saksliste  

- valg av tellekorps  

- valg av 2 personer til å undertegne protokollen fra møtet  

- valg av protokollfører  

- valg av årsmøtedirigent evt. visedirigent  

                                                                   

 

 

(3) 

Årsmøtet skal videre behandle:  

- Styrets årsberetning  

- Styrets årsregnskap og revisorenes rapport  

- Medlemskontingent  

- Saker på sakslisten – herunder saker til sakslisten for kommende RS-møte  

- Tildeling av hedersbevisninger  

 

Innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet velger:  

- Klubbens leder for 1 år  

- Klubbens nestleder for 2 år  

- Tre styremedlemmer for to år med hver sin funksjon: kasserer, sekretær og EDB ansvarlig.   

- To varamedlemmer i nr. rekkefølge til styret for 1 år  

- Fem medlemmer til løshundkomiteen som velges for to år, blant disse valg av leder   

- Fem medlemmer til bandhundkomiteen  som velges for to år, blant disse valg av leder 

- Syv medlemmer til utstillingskomiteen som velges for to år, blant disse valg av leder 

- En avlskontakt som velges for to år 

- To revisorer som velges for to år   

- Valgkomité på 3 medlemmer som velges for 3 år samt dets leder. Hvert år er 1 av   

   komitémedlemmene på valg. Den lengssittende er leder.   

- Etter forslag fra valgkomiteen fastsettes honorar/godtgjørelse til styrets medlemmer  

 

Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall ganger.  

Alle avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftlig avstemming ikke kreves. 

Årsmøtedirigenten har stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller evt. Visedirigent 

dobbel stemme.  

Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med alminnelig flertall. Om lovendring kfr. § 9 

i NEKF`s lover.  

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for 

det foregående år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte.  

Årsmøtet kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker som ikke står på sakslisten.  

 

                                                                                             

§ 8 Ekstraordinært årsmøte  

 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst ¼ av medlemmene krever det. Møtet 

avholdes innen 8 uker og innkallingen skal skje på samme måte og med samme frister som for 

ordinært årsmøte. Bare saker som er oppgitt i innkallingen kan behandles.                                                                     



 

 

§ 9 Lovendringer  

 

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet – ordinært eller ekstraordinært – med 2/3 flertall av 

de avgitte stemmer.  

Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent av NEKFs styre. Lovendringer som 

ikke godkjennes kan ankes til NEKFs RS-møte. Anken behandles som vanlig sak.  

 

 

 

(4) 

KAPITTEL 5 - KLUBBSTYRET  

 
§ 10 Styret i Områdeklubben (KL-styret)  

 

kompetanse og sammensetning:  

- KL-styret består av: leder, nestleder og øvrige 3 styremedlemmer.  

- Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer inklusive lederen er til stede. Ved   

  stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. (NORSKE ELGHUNDKLUBBERS  

  FORBUNDS LOVER § 11)  

- Ledere av utstilling, løshund og bandhundkomiteene innkalles til styremøtene og tiltrer  

   styret på styremøtene. Disse har talerett, men ikke stemmerett. 

 

KL-styrets oppgaver er å:  

- Ivareta NEKFs formål  

- Styret oppnevner representanter samt vararepresentanter for klubben til NEKFs   

   Representantskap. (NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUNDS LOVER §10 ) 

- Lede KLs virksomhet mellom årsmøtene i overensstemmelse med NEKFs lover og regler  

- Formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer  

- Oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper 

- Foreslå kandidater til N.K.K. og NEKF`s organer  

- Fastsette startkontingenter samt honorar/godtgjørelse til utvalg. 

- Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, utelukke for et bestemt tidsrom eller  

   ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler eller oppfører seg  

   på en for klubben eller dens medlemmer uverdig/skadelig måte, eller for manglende  

   oppfyllelse av medlemsplikter.  

   Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller ekskluderes på bakgrunn av  

   forannevnte bestemmelser, kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke saken  

   inn for klubbens årsmøte. Vedkommende skal i meddelelsen gjøres oppmerksom på  

   ankemulighet og ankefrist. Årsmøtet kan bestemme om anken skal videresendes til Lov- og  

   kontrollkomiteen i NEKF. Avslår årsmøtet å videresende anken, kan medlemmet selv    

   bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i NEKF, som lager innstilling og oversender    

   saken til RS. Anken stiles til FØEHK og sendes NEKFs styre v/sekretariatet. ) 

 

Kommiteenes oppgaver er å:  ( Unntatt valgkomiteen) 

- Komiteene er sjølstendige komiteer som er underlagt KL styret og rapporterer til KL   

   styret v/leder 

- Tilrettelegge og har ansvar for de oppgaver/arrangementer klubben har.  

- Sørge for å levere nødvendige rapporter , søknader m.m. til NKK og NEKF og evt. andre  



  etter vedtatte bestemmelser. Påse at tidsfrister holdes.  

- Sørge for at kasserer i KL-styret får nødvendige bilag m.m. i forbindelse med   

   arrangementer m.m.   

(5) 

 

Utstillingskomiteen har ansvar for å tilrettelegge for å arrangere utstillinger, samt alle saker 

som omhandler dette fagfeltet 

 

Løshundkomiteen har ansvar for å tilrettelegge for løshundprøver samt alle saker som 

omhandler dette fagfeltet innen løshundsektoren. 

 

Bandhundkomiteen har ansvar for å tilrettelegge for bandhundprøver samt alle saker som 

omhandler dette fagfeltet innen bandhundsektoren. 

 

 

KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER  
 

§ 11 Oppløsning  

 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte og med minimum 2/3 flertall av 

de avgitte stemmer. Ved eventuell oppløsning fatter årsmøtet vedtak om anvendelse av 

klubbens aktiva. Slikt vedtak fattes med alminnelig flertall. 

 

Vurdering: 

Ingen 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

FS ønsker å utsette sluttbehandlingen av godkjenningen av Follo og Østfold EHKs forslag til 

vedtekter. 

Dette pga. teksten i siste avsnitt i Kapittel 1 – Navn, definisjon, formål, §1 Navn og definisjon 

samt aktivitetsområde: 

-« Klubbens aktivitetsområde er: Alle 18 Østfoldkommunene samt Follokommunene Enebakk, Frogn, 

Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås -» 

 

Vedtak: 

FS.sak 49.13 Vedtekter for Follo og Østfold EHK event. sluttbehandles på 

Forbundsstyremøtet 7.11.13 etter at drøftingsmøtet mellom Oslo-området EHK og Follo og 

Østfold EHK er gjennomført med vedtatt konklusjon av klubbene. 

Vedtaket gjort enstemmig.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 50.13 Oppfølging av RS-vedtak/FS.sak 31.13 

 

 Oppfølging av RS-vedtak/FS.sak 31.13 

 

Saksutredning: 

Ref. FS.sak 31.13 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren har pr. 2.7.13 iht. FS.sak 31.13 hatt kontakt med Østerdal EHK og Troms 

EHK for oppnevnelse av representanter til arbeidsgruppen. 

Troms EHK har oppnevnt Helge Jakobsen som sin representant, Østerdal skulle komme 

tilbake med representant til Forbundsstyremøtet 28.8. 

Pr. dato er følgende medlemmer klare i arbeidsgruppen: 

 

Nils-Erik Haagenrud, leder 

Jørn K. Remlo, styremedlem 

Representant fra Østerdal EHK 

Helge Jakobsen, Troms EHK 

Vidar Nyhus, Buskerud EHK 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret nedsetter arbeidsgruppe bestående av følgende iht. vedtaket gjort i RS.sak 

11.4.13: 

  

Nils-Erik Haagenrud, leder 

Jørn K. Remlo, styremedlem 

Eivind Haugseth, Østerdal EHK 

Helge Jakobsen, Troms EHK 

Vidar Nyhus, Buskerud EHK 

 

Leder innkaller til møte i arbeidsgruppen. 

Vedtaket gjort enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll fra Forbundsstyremøtet 20.6.13: 

 

 

FS.sak 31.13 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapsmøtet 2013 

   



RS.sak 11.4.13 

FORSLAG FRA ØSTERDAL ELGHUNDKLUBB 

RS.sak 11.5.13 

FORSLAG FRA TROMS ELGHUNDKLUBB 

  

Disse to forslagene gjaldt championatregler for løshund og bandhund. De opprinnelige 

forslagene fra Østerdal EHK og Troms EHK ble trukket av forslagsstillerne. Det ble etter 

forhandlingsmøte mellom de nevnte klubbene og Forbundsstyret fremlagt et omforent 

forslag, likt vedtaket som enstemmig ble fattet av RS. 

Vedtak:  

Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til nye championat 

regler som skal gjelder for løs og bandhund. Når regel er vedtatt(neste RS) så skal disse 

gjelde for 3 år. Klubben blir representert i gruppa. 

  

Oppfølging: 

Forbundsstyret nedsetter arbeidsgruppe bestående av følgende iht. vedtaket gjort i RS.sak 

11.4.13: 

  

Nils-Erik Haagenrud, leder 

Jørn K. Remlo, styremedlem 

Representant fra Østerdal EHK 

Representant fra Troms EHK 

Vidar Nyhus, Buskerud EHK 

  

Forbundssekretæren tar kontakt med Østerdal EHK og Troms EHK for oppnevnelse av 

representanter fra de respektive klubbene. 

--------------------- 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 51.13 Eventuelt 

 

Intet 

 

 

Gardermoen, 28.8.2013 

 

Arild Visdal 

referent 

 

 


