STYREMØTEREFERAT
DATO:
STED:

5.9.08
Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen

DELTAGERE:

Ellen Krogstad, Stein Briskeby, Arild Nilfjord, Marianne Holmli, Kristian Hestvåg
og Arild Visdal
Asbjørn Guttorm

FORFALL:

FS.sak 77.08 Referat-/drøftingssaker
- Styremøtet 11.7.08
gjennomgang av referatet og oppfølging av vedtak
Pkt FS. sak 71/08 gjelder gjelder både Løs- og Bandhundkomiteen.
- Register over hunder som kan brukes på ettersøk av bjørn
Forbundslederen redegjorde for tankene om å etablere et offentlig
register for anvendbare hunder på ettersøk/fellingsforsøk på bjørn,
et register på lik linje med registret for ettersøkshunder.
Det er gjort kontakter mot NJFF, NKK og DN i sakens anledning.
Vedtak:

Forbundsstyret skal arbeide videre med å få opprettet et ”offentlig” register
over hundeekvipasjer som er anvendbare/godkjente for bruk på
ettersøk/fellingsforsøk på bjørn.
Inntil et register er etablert skal NEKF utarbeide ”eget” register over
anvendbare hundeekvipasjer.
Marianne Holmli tar saken inn i Jakthunddivisjonen.
-

Vedtak:

Møte 18.8. mellom NKK, Laika Klubb Norge og NEKF
Gjennomgang av referatet fra møtet, drøftinger av konklusjonen av
møtet.
Forbundsstyret tar konklusjonen fra møtet 18.8. til etterretning og følgende
personer skal representere NEKF i arbeidsgruppen og i det videre arbeid:
Ellen Krogstad, og to reresentanter fra laikamiljøet i NEKF.
-

Vedtak:

Vedtak:

Kontaktpersoner:
o Aversjonsdressur
Magnar Haugen, Hadeland EHK er NEKFs kontaktperson i aversjonsdressur.
o Nordisk Mesterskap 2008
Stein Briskeby er NEKFs kontaktperson og lagleder for Nordisk Mesterskap
Løshund 2008.
-

-

Innkalling til møte 14.10.08 – NKK og jakthundforbund/-klubber
NKK har innkalt alle jakthundklubber/-forbund til møte 14.10.08
for å drøfte bl.a. Jakthunddivisjonens rolle i NKKs organisasjon.
Ellen Krogstad og Marianne Holmli representerer NEKF i møtet.
Henvendelse fra Svenska Jämthundklubben vedr. samarbeid om
utstilling
Svenska Jämthundklubben har gjennom e-post av 31.8. invitert
NEKF til samarbeid om utstilling, grensetreff etc.

Vedtak:

Forbundsstyret arbeider videre opp mot Svenske Jämthundklubben for å få i
stand et bredere samarbeid over grensen.
Forbundssekretæren ivaretar Forbundsstyrets interesser i saken.
-

Brev fra Gunnar Børge Pedersen av 13.8.09
Gunnar Børge sier opp sitt verv som medlem av avlsutvalget for
NEG fom. 31.12.08.
Brevet tas til etterretning.

FS.sak 78.08 Medlemskontingent/innmelding av nye medlemmer etter 1.9.
- skal medlemmer som meldes inn etter 1.9. betale halv
kontingent ?
- denne ordningen brukes i NKK og tilsvarende vårt forbund
Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at innmelding etter 1.9. skal betale bare halv
medlemskontingent og motta nr. 4 av Elghunden i innmeldingsåret.

FS.sak 79.08 Generalsekretærfunksjon
- status
- ordninger i Norsk Retrieverklubb
Forbundsstyret v/Kristian Hestvåg har innhentet utlysningstekst og
arbeidsbeskrivelse fra Norsk Retrieverklubb for tilsvarende funksjon.
Det må utredes den økonomiske siden ved en etablering av en slik
funksjon.
Pr. i dag finnes det ingen mulighet til å finansiere en
generalsekretærfunksjon utover dagens ordning med forbundssekretær.
Forbundsstyret arbeider videre med saken.
FS.sak 80.08 Handlingsplanen for 2008/2009/2010
- ajourføring
- oppfølging
- budsjettgrunnlag
Vedtak:

Handlingsplan og økonomi behandles på neste styremøte og at det avsettes en
dag for behandling av disse sakene.

FS.sak 81.08 Økonomi
- foreløpig regnskap for 2008
Forbundssekretærene la frem den økonomiske status pr. 1.9. som
viser et betydelig underskudd i virksomheten i forbundet.
Bakgrunnen i dette underskuddet i forhold til Budsjettet 2008 ligger
i hovedsak i følgende:
- produksjonskostnader av Elghunden
- bokført medlemskontingent for 2008 på fjorårets regnskap
- overforbruk iht. på dommersamling eksteriør
- sponsorinntekter er foreløpig ikke kommet inn
- tilskudd fra NKK er foreløpig ikke kommet inn
Rapportene tas til etteretning.

FS.sak 82.08 Nytt medlem til avlsutvalget for Jämthund
- innkommet forslag
Vedtak:

Forbundsstyret velger Jon Reidar Stormyrengen, Jotunfjell Fjordanene EHK
som nytt medlem av avlsutvalget for Jämthund.

FS.sak 83.08 Eventuelt
NM-uttak
Forbundsstyret har mottatt flere henvendelser angående uttak av hunder til NM
Løshund med ønske om å utvide antall.
Vedtak:

Forbundsstyret må forholde seg til gjeldende regelverk og kan ikke åpne for
flere deltagende hunder enn det regelverket tilsier. Forbundsstyret skal se
på/revidere uttaksreglene med bakgrunn i innkomne forslag til endringer.
Kurs
Fremtidige kurs og skoleringer av tillitsvalgte må sees på i forbindelse med
Handlingsplanen 2008/2009/2010 og de fremtidige budsjettene.
Forbundsstyret vil på neste styremøte sette av en dag til Handlingsplaner og
økonomi.
Mandatet til Løshundkomiteen og revideringen av jaktprøvereglene for løshund
Løshundkomiteen ber Forbundsstyret på nytt se på forslaget til mandat”Mål
LHK 2008 – 2009” som ble fremlagt på møtet 20.6.08 og behandlet på
Forbundsstyremøtet 11.7. FS.sak 70.08.

Vedtak:

Stein Briskeby tar saken inn i Løshundkomiteen og kommer tilbake med
forslag til endring i mandatet.
Lov- og kontrollkomiteen
Ønske fra Lov- og Kontrollkomiteen om tilstedeværelse på
Forbundsstyremøtene og at saker i større grad kopieres til komiteen.

Vedtak:

Arild Visdal
referent

Leder av Lov- og Kontrollkomiteen settes på meldingslisten sammen med
Forbundsstyremedlemmene og lederen av komiteen
kalles inn til styremøtene.

