
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   10.8.09 
STED:             Telefonmøte 

DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Asbjørn Guttorm, Kristian Hestvåg, Joar Brosdal og 
Arild Visdal.  

 
FORFALL: Knut Ole Røed  

  

FS.sak 59.09 Drøftings-/referatsaker 

 Ungdomsutvalg, ungdomsarbeid 

 Asbjørn Guttorm har arbeidd med  

RS - sak 11.6 

- Opprettelse av ungdomsutvalg i Norske Elghundklubbers Forbund, 

og hadde utarbeidd et notat med sine tanker omkring hvordan organiseringen 

av ungdomsarbeidet og innholdet i dette skulle gjennomføres. 

Forbundsstyret drøftet notat og innspillet fra Asbjørn med konklusjon om at 

Kjell Kruke skulle ta med seg status i saken til forslagstilleren, Gudbrandsdal 

EHK for drøfting. 

Saken kommer på dagsorden på neste styremøte. 

 

Årboka 2010 

Ref. FS.sak 56.09 Medlemsbladet Elghunden 

Det har siden Forbundsstyremøtet 13.7.09 vært en del korrespondanse og 

drøfting omkring fastsettelsen av prisen for Årboka 2010, der vedtaket i FS.sak 

56.09 skal settes til kr. 90.00. 

Forbundsstyret drøftet på nytt denne saken grundig og med bakgrunn i nye 

faktorer vedrørende kostnader å produsere Årboka 2010, fattes følgende 

vedtak: 

 

Vedtak:  Prisen på Årboka 2010 settes til kr. 125,00. 

 

Punkt 7. Kommentarer til NKKs fellesbestemmelser 

- Pkt. 7.2 Deltagelse 

Refererer til: 

FS.sak 38.09 Hunder kan starte jaktprøve før fylte 15 mnd. uten å være 

utstillingspremiert,  

  dette iht. vedtaket gjort i RS.sak 11.3.09. 

  Regelendringen legges frem på neste Forbundsstyremøte og sendes derfra over 

  Lov- og Kontrollkomiteen for uttalelse. 

Ut fra informasjon som er gitt fra NKK er endringer i pkt. 7.2 Deltagelse 

foretatt av NKKs Hovedstyre i juni og med virkning fra 1.7.09. 

Joar Brosdal følger denne saken opp mot NKK og opp mot Lov- og 

Kontrollkomiteen. 

 

Avlsutvalget for NEG 

Avlsutvalget har pr. i dag 3 medlemmer og vil bli supplert med en eller to 

medlemmer i tillegg (vedtatt i FS.sak 88.08). 

Forbundsstyret arbeider med å få inn representasjon frå bandhundmiljøet i 

Avlsutvalget for NEG.  

Avlsutvalget for NEG har kommet med innspill på eksisterende Instruks for 

Avlsutvalgene i NEKF med ønsker om noen endringer (vedtatt i FS sak 47.08 

og 61.08). 



Disse endringene er tatt inn i forslag til revidert instruks som vil bli 

styrebehandlet på førstkommende styremøte 

 

Neste styremøte 

Neste styremøte avholdes 4. – 5.9. i tilknytning til NM-arrangementet i 

Rakkestad. 

Arbeidsutvalget har møte 3.9. 

 

FS.sak 60.09 Eventuelt 

 Nytt møte mellom NEKF og Norsk Laika Klub 

 Det var tidligere berammet møte til den 19.9., men denne datoen passet dårlig 

bl.a. pga. jakttid. 

 Kjell Kruke kontakter Avlsutvalget i NEKF for å finne frem til aktuelle datoer 

for et nytt møte. 

 

 

 

Dovre, 10.8.09 

 
Arild Visdal 

referent 

   


