
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   13.7.09 
STED:             Telefonmøte 

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

 
Vedlegg til protokoll: Arbeidsnotat fra AU av 20.6.09 

  

 

FS.sak 52.09 Drøftings-/referatsaker 

 Nye utstillingsregler - NKK 

- Høringssvaret fra Norske Elghundklubbers Forbund var sendt iht. tidsfrist 

og med innhold iht. RS.vedtak fra RS2009. 

Tilbud fra jaktbladet ”JAKT” 

- Tilbudet vil bli behandlet sammen med forslag til samarbeidsavtaler med 

andre potensielle avtaleparter. 

Dette vil bli gjort når Kjell Kruke har arbeidet frem forslag til avtaler. 

Diverse skjema som er etterlyst på NEKFs nettsider 

- De etterspurte skjemaene er lagt ut 

 

FS.sak 53.09 Gjennomføring av Representantskapsmøtet, formannsmøtet og 

Avlsutvalgsmøtet i 2010 

 I de senere årene har debatten om kostnader og tidsbruk i forbindelse med 

gjennomføring av Representantskapsmøte, formannsmøte og Avlsutvalgsmøte 

kommet på dagsorden. Etter pålegg fra Representantskapsmøtet 2009 skal 

Forbundsstyret gjennomføre en streng økonomistyring og oppfølging og se på 

kostnadsbesparelser på områder der dette er mulig. 

Arbeidsutvalget ( AU) (ref. FS.sak 33.09 Møteplan for 2009/2010)  

drøftet denne saken under sitt møte 20.6.09 med innstilling til Forbundsstyret. 

Forbundsstyret (FS) innhenter i disse dager tilbud fra aktuelle møtearrangører, 

dette gjelder arrangører på Gardermoen og på Stjørdal. 

FS drøftet innstillingen fra AU og følgende vedtak ble fattet: 

 

Vedtak:  Møtehelgen med Representantskapsmøtet, formannsmøtet og Avlsutvalgsmøtet 

avholdes etter følgende plan: 

 Forbundsstyret avholder sitt møte, fredag 16.4.09 fra kl. 16.00 

 Representantskapsmøtet 2010 avholdes, lørdag 17.4. fra kl. 11.00 

 Avlsutvalgsmøtet avholdes, søndag 18.4. fra kl. 09.00 

 Formannsmøtet avholdes, søndag 18.4. fra kl. 09.00  

 

FS.sak 54.09 Antall delegater til å representere den enkelte områdeklubb under 

Representantskapsmøtet 
 Med samme argument med innskjerping av økonomikontroll, oppfølging og 

kostnadsbesparelser som nevnt i FS.sak 52.09, drøftet AU på sitt møte 20.6. 

antall lovlige valgte delegater til Representantskapsmøte, § 9 i Lover for 

Norske Elghundklubbers Forbund. 

 AU ga følgende innstilling til FS om at forslaget fra AU drøftes og om 

forslaget til lovendring skal utarbeides videre og eventuelt legges frem som en 

RS-sak i 2010. 



 

 

 FS var enige om at dette kunne være en aktuell sak, men det trengs en bedre 

gjennomgang og vurdering for å se på konsekvenser og praksis for den enkelte 

områdeklubb. 

 

Vedtak: Forbundsstyret arbeider videre med et eventuelt lovendringsforslag av §9 

Kompetanse og sammensetning. Et endelig vedtak fattes av FS i et senere 

møte. 

 

FS.sak 55.09 Utstillinger i NEKFs regi 
 Deltagende hunder på utstillinger arrangert i Norske Elghundklubbers Forbund 

viser en generell tilbakegang. 

 Utstillingene er for den respektive områdeklubb en viktig inntektskilde og for 

avlsarbeidet og videreutviklingen av våre raser er utstillingene en uvurderlig 

del av registrering av avlsgrunnlaget. 

 Det kan være flere aktuelle tiltak som kan være med på å øke antall deltagende 

hunder på de respektive utstillingene: 

 Kun 1 utstilling pr. områdeklubb pr. år 

 Regulering av antall utstillinger i regioner/landsdeler 

 Belønning av utstillingssamarbeid mellom områdeklubber 

 O.a. 

 

Vedtak: FS inviterer Forbundets representant i Samordningsutvalget for utstillinger i 

NKK, Marianne Holmli til drøftinger omkring utfordringene Forbundet står 

fremfor, å opprettholde deltagende hunder på utstillingene for å sikre 

avlsgrunnlaget for de fremtidige elghundrasene våre. Drøftingene legges til FS-

møtet 4. – 5.9.09. 

 

FS.sak 56.09 Medlemsbladet Elghunden 

Medlemsbladet, dvs. produksjonen og kostnaden ved produksjonen har 

gjennom de siste årene vært et svært debattert tema ved mange sammenhenger 

i organisasjonen, ikke minst ved budsjettbehandlingene under 

Representantskapsmøtene. 

FS drøftet hvilke tiltak som kan gjøres for å spare inn produksjonskostnader på 

medlemsbladet, uten å måtte legge på bladabonnementet for den enkelte 

medlem utover hva den reelle portoøkningen til en hver tid representerer av 

kostnadsøkning. 

FS har derfor rådført seg med avtalepart og produsent av medlemsbladet for å 

se på hvilke muligheter som finnes uten å komme i konflikt med konklusjonene 

i leserundersøkelsen som ble gjort for 2 år tilbake og med Lov- og 

kontrollkomiteen for ikke å komme i konflikt med lover, regler og fattede 

vedtak. 

 

Årboka/trykkingen av jaktprøver ble behandlet som egen sak under 

Representantskapsmøtet i 2003 med følgende vedtak: 

 

 

RS.sak 11.08.03 SAK FRA VESTOPPLAND EHK  – PUBLISERING 

JAKTPRØVEREULTATER 

    

   Forbundsstyret fremmer flg. Forslag til vedtak: 



 

 

0-prøver trykkes ikke i Elghunden pga. økonomiske 

konsekvenser. 

 

   Ord til saken: Kjell Småstu, Magnar Nordsveen 

 

Forbundsstyret trekker sitt forslag til vedtak og støtter forslag 

fra Vestoppland EHK. 

 

  Vestoppland fremmet flg. forslag: 

Vestoppland EHK foreslår at jaktprøveresultatene publiseres i 

det norske bladet ”Elghunden” på samme måte som de svenske 

prøveresultatene trykkes i den svenske ”Elghunden”. Det 

svenske bladet gir et enklere søk etter resultater på den enkelte 

hund. 

 

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordlyden i det protokollerte vedtaket er noe uklart, men selve tolkningen må 

legges til teksten i forslaget fra Vestoppland EHK. 

 

Aktuelle kostnadsreduserende tiltak som kan være aktuelle og som ikke 

kommer i konflikt med gjeldende avtale: 

 Reduksjon av papirkvalitet 

 Reduksjon av antall sider pr. utgivelse av medlemsbladet 

 Trykking av deler av medlemsbladet i sort/hvitt. 

 Utgivelse av skogsprotokollene/jaktprøvene i egen trykksak 

 

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

AU drøftet Elghunden og Årboka i møtet 20.6.09 og ga følgende innstilling til 

FS: 

Årboka 2010 trykkes som separat trykksak i et opplag (+ reserve) tilsvarende 

forhåndsbestillingene fra medlemmene. 

Til de som har forhåndsbestilt Årboka 2010 pakkes denne sammen med 

Elghunden nr. 1/10 og sendes de respektive. 

De medlemmene som ikke har forhåndsbestilt Årboka 2010 får kun tilsendt det 

ordinære Elghunden nr. 1/10. 

Medlemmene gjøres oppmerksom på denne ordningen for Årboka 2010 

gjennom en detaljert forklaring i Elghunden nr. 3/09. I Elghunden nr. 4/09 

vedlegges innbetalingsblankett for forhåndsbestilling av Årboka 2010 med 

tidsfrist for innbetaling/bestilling. 

Disse forhåndsbestillingene registreres i eget register og på en egen bankkonto. 

De registrerte medlemmene med bestilling av Årboka 2010 oversendes til 

produsenten og adresseringsfirmaet for pakking og utsendelse. Det er viktig å 

få til en ordning med Posten slik at Årboka kan sendes sammen med det 

ordinære nummeret av Elghunden og derved spare inn en del portokostnader i 

forhold til en separat utsendelse. 

 

AU foreslår en pris på kr. 50,00 for årboka første året. 

 

 Med denne prisen vil det ved et estimat på 1.000 årbøker gis en total besparelse 

på produksjonen av Elghunden i 2010 på ca. kr. 125.000. 



 

 

 

Hvis dette skal gjennomføres må dette behandles av Forbundsstyret før 

31.7.09, da denne datoen er fristen for å få tatt inn tekst i Elghunden nr. 3/09. 

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

 Etter en grundig drøfting i FS med bl.a. innspill og kommentarer fra Knut Ole 

Røed, Lov- og Kontrollkomiteen, fant FS å kunne fatte følgende vedtak: 

 

Vedtak: Årboka 2010 trykkes som separat trykksak i et opplag som sikrer bestillingene 

fra medlemmene og at en reserve blir produsert for lager. 

Årboka skal også legges ut for å kunne lastes ned fra Forbundets hjemmeside. 

 Årboka skal inneholde 0-prøvene. 

 De av medlemmene som ikke har forhåndsbestilt Årboka 2010 innen fristen for 

bestilling, får kun tilsendt det ordinære Elghunden nr. 1/10. 

Medlemmene gjøres oppmerksom på denne ordningen for Årboka 2010 

gjennom en detaljert forklaring i Elghunden nr. 3/09. I Elghunden nr. 4/09 

vedlegges innbetalingsblankett for forhåndsbestilling av Årboka 2010 med 

tidsfrist for innbetaling/bestilling. Tidsfristen avklares med bladprodusenten. 

Forhåndsbestillingene skal registreres i eget utarbeidet register. 

FS fastsetter en pris på kr. 90,00 for årboka første året. 

 

 Forbundssekretæren utarbeider tekstforslag som skal publiseres som en 

informasjonsartikkel i Elghunden nr. 3/09. Forslaget skal på en høringsrunde til 

FS-medlemmene før trykking. 

 Forbundssekretæren skal sammen med produsenten av Elghunden legge opp til 

og gjennomføre den nye ordningen med Årboka. 

 

FS.sak 57.09 Uttak av deltagere til NM 

 FS mottar stadig innspill på gjeldende regler for uttak av hundeekvipasjer til 

NM og drøftet hvordan dette skulle håndteres videre.  

 Uansett hvordan utformingen av reglene er og vil bli må det forventes innspill 

på endringer. 

 Ut fra drøftingene fattet FS følgende vedtak: 

 

Vedtak: Uttaksreglene skal revideres i 2012 og skal være gjeldende for NM fom. 2012. 

  Områdeklubbene inviteres til å komme med endringsforslag. 

  Forslag til reviderte uttaksregler skal sendes ut til høring hos områdeklubbene 

  medio 2011. 

 

FS.sak 58.09 Eventuelt 

 Utdanning av eksteriørdommere av ”våre” egne raser. 

 Dette temaet har aktualisert seg etter erfaringer fra gjennomført 

ringsekretærkurs. 

 Skal NEKF starte en prosess for å kunne utdanne ringsekretærer og 

videreutdanning til eksteriørdommer kun av elghundrasene ? 

 FS tar denne saken videre med på FS-møtet i september sammen med 

Marianne Holmli. 

 

 

 

 

Dovre, 20.7.09 



 

 

 
Arild Visdal 

referent 

   


