
 

STYREMØTE                                                                                 

 
DATO:   6.5.09 
STED:              Telefonmøte 

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

  

 

FS.sak 44.09 Referat-/drøftingssaker 

- Status omkring arbeidsoppgaver og ansvar: 

 Verdisetting av elghunder (v/Forbundssekretæren) 

Styret ble pålagt av Formannsmøtet 17.4.09 å foreta en revidering av 

gjeldende veiledning for Verdisetting av elghunder, dette er gjort og 

forslaget ble lagt frem for Forbundsstyret. Grunnverdien som ble lagt 

til grunn i 2008 er oppjustert iht. konsumprisindeksen (KIP) for 

2008/2009, noe som må justeres hvert år fremover. Teksten i 

veiledningen er også revidert iht. instruksjon fra formannsmøtet. 

 

Vedtak:  Veiledningen for Verdisetting av elghunder godkjennes av Forbundsstyret 

og legges ut på nettsiden under menyen Lover og regler. Den vedlegges 

også møtereferatet. 

 

 Endringer av regler, RS.sak 11.3 og RS.sak 11.4 (v/Forbundslederen) 

Ellen har vært i muntlig kontakt med Norsk Kennel Klub (NKK) 

vedrørende begge saker. 

 RS.sak 11.3  

Hunder kan starte på jaktprøve før fylte 15 mnd uten å være 

utstillingspremiert. 

NKK så på denne som svært vanskelig å imøtekomme spesielt med 

tanke på administrasjonen av jaktprøvene og ferdigstillelse av hver 

enkelt prøve. Det kreves også bl.a. endring/justeringer av dagens 

dataprogram og –registrering. NKK anbefalte NEKF å sende en 

skriftlig henvendelse med begrunnelse av saken. 

 

Vedtak: Forbundslederen og Joar Brosdal utarbeider skriv og oversender dette til 

NKK innen neste styremøte (telefonmøte), mandag 8.6.09. 

 

 RS.sak 11.4 

Reglar for utstillingschampionat slik at alle hunder i brukshundklassen 

som oppnår CK blir tildelt Cert. 

NKK v/Inger Dahle i samtale med Ellen informerte om at dette er en 

sak som er en del av den pågående drøftingen omkring felles nordiske 

prøveregler i den Nordiske Kennelunionen, drøftinger som har pågått i 

over et år.  

Det arbeides for at de eventuelle felles nordiske utstillingsreglene skal 

ha en tilnærmelse til reglene som er gjeldende i Fédération Cynologique 

Internationale (FCI), der CK ikke tildeles, kun Cert til beste hund. 

NKK ønsker en skriftlig henvendelse fra NKF i sakens anledning og vil 

ta saken videre opp til Hovedstyret i NKK 

 

Vedtak:  Saken tas videre av Forbundslederen til NKK gjennom 

Jakthunddivisjonen. 



 

 Medlemsbladet Elghunden (v/Joar Brosdal) 

Gjeldende avtale med Rune Østgård løper ut 2010. 

Joar avventer grunnlagsmateriale for å arbeide videre med saken.  

Det er viktig at det blir etablert avtale omkring annonsering i Elghunden 

og NEKFs nettside. 

Forbundssekretæren har bedt Rune Østgård om et møte for drøfte 

opplegg omkring dette spørsmålet. 

 

 Laikaklubben Norge (v/Asbjørn Guttorm) 

Asbjørn er i drøfting med Avlsutvalget for Laikarasene, Jens Arne 

Kvello og Leif Arne Iversen i sakens anledning. Disse to vil komme 

med en uttalelse/notat vedrørende saken i løpet av de første dagene. 

Med bakgrunn i dette skal det avholdes et telefonmøte, tirsdag 12.5.  

Det skal gjennomføres møte med representanter fra Laikaklubben 

Norge, onsdag 13.5., for å videreføre drøftingene fra de to møtene som 

allerede er avholdt mellom NEKF og Laikaklubben Norge, der NKK 

var deltagende på det første møtet. 

Asbjørn, Jens Arne og Leif Arne har ikke mulighet til å delta på dette 

møtet, Ellen, Kjell og Arild møter for NEKF. 

 

 RS.sak 11.6. (v/Asbjørn Guttrom) 

Ungdomsutvalg i Norske Elghundklubbers Forbund 

Denne saken har måttet avvente pga. arbeidet omkring Laikaklubben 

Norge og NEKF. 

 

 Instruks om hvilke statistikker avlsutvalgene skal legge frem i sine 

årsmeldinger til RS. (v/Kristian Hestvåg ) 

Kristian fortsetter arbeidet med å kartlegge hvilke statistikker og 

hvilken informasjon er relevant for presentasjon i årsmeldingene fra 

avlsutvalgene og eventuelt fra band- og løshundkomiteene. 

Enkelte statistikker er avhengig av resultatene fra årets prøver, men på 

grunn av at disse kommer seint og etter at RS-papirene er utsendt, må 

informasjon/statistikker fra disse presenteres under gjennomgangen av 

årsmeldingene under RS. 

 

 Brev fra NKK, høring - uttalelse fra Rådet for dyreetikk 

Høringsfristen er satt fra NKK til 15.6.09. 

Forbundsstyremedlemmene forbereder innspill i denne saken til neste 

styremøte. 

 

 Avlsutvalgets datagruppe 

Innspill fra lederen av Avlsutvalgenes datagruppe, Per Helge Pedersen 

der han tilrår gruppen legges ned da den lenger ikke har eller vil få noen 

funksjon etter at hvert enkelt avlsutvalg ivaretar disse oppgavene selv. 

Forbundsstyret etterkommer tilrådingen fra Per Helge. 

 

Vedtak: Avlsutvalgets datagruppe legges ned fom. dags dato og arbeidsoppgavene 

overføres til det enkelte avlsutvalg. 

 

 

 

 



 Økonomirapport pr. 30.4.09 (v/Forbundssekretæren) 

Regnskapet er à jour pr. 30.4. og viser pr. dato ingen ”overraskelse” iht. 

budsjettet. 

Noen av kommentarene som ble supplert til rapporten: 

o Medlemskontingenttilgangen: 

Pr. 30.4. er kontingenten bokført med kr. 501.150,00 

Dette tilsvarer at ca. 5.000 medlemmer har betalt sin kontingent 

for 2009 pr. dato. Det ligger fremdeles et potensial i ca. 680 

personer som enten betalte sitt medlemskap i 2008 eller som 

ligger på ”vent” i databasen. Her har kanskje den enkelte 

områdeklubb et lite arbeid å gjøre. 

o Elghunden: 

Etter at nr. 1/09 av Elghunden, med det ekstraordinære 

sideantallet og derved en stor portokostnad, har produksjonen av 

medlemsbladet en underdekning på ca. kr. 93.000,00. 

Produsenten av medlemsbladet arbeider for å dekke inn igjen 

underdekningen med de 3 påfølgende numrene. 

o Representantskapsmøtet 2009 

Regnskapet for årets RS-møte viser så langt et forbruk som 

ligger ca. kr. 22.000 under fjorårets kostnad. Alle regninger etc. 

fra hotellet er oppgjort og bokført. 

 

Forbundsstyret må følge den økonomiske utviklingen nøye og 

Forbundssekretæren drøftet med Forbundsstyret hvordan rapporteringen 

skulle utformes. Det var ønske om at slik den ble fremlagt under møtet 

skulle den fortsette og med månedlig rapportering. 

 

FS.sak 45.09 Avlsutvalget Norsk Elghund Grå (v/Kjell Kruke) 

- siden forrige Forbundsstyremøte har Leif Eidal måtte har trekke sitt 

kandidatur som fast medlem i utvalget. 

Kjell har arbeidet med saken og har vært i samtaler med aktuelle kandidater 

til avlsutvalget.  

To kandidater er så langt klare, men noen drøftinger gjenstår, noe som 

følges opp av Kjell og Ellen. 

Kjell fortsetter arbeidet med å finne frem til og vurdere et par kandidater i 

tillegg til de fire som nå ser ut til å være på plass. 

Forbundsstyret håper at til neste møte, 8.6., kan det nye Avlsutvalget for 

Norsk Elghund Grå offentliggjøres og dermed iverksette sitt arbeid. 

  

FS.sak 46.09 Endring av Norske Elghundklubbers Forbunds forretningsadresse 

- Forbundssekretæren flytter bostedskommune i løpet av juni. 

I forbindelse med annonsert flytting har Forbundsstyret drøftet situasjonen 

og gjort følgende vedtak i saken. 

 

Vedtak: Fra og med 1.7.2009 skal Norske Elghundklubbers Forbund endre sin 

forretningsadresse til kommunen Dovre i Gudbrandsdalen. Detaljene omkring 

den nye adressen må gjøres godt kjent til alle områdeklubber, utvalg og 

komiteer, samarbeidspartnere, kunder osv. 

 Likeledes skal dette rapporteres til og registreres i Brønnøysundregistrene. 

 

 

 

 



FS.sak 47.09 Eventuelt 

  

- Championatskjold 

Etter at det har vært skifte av produsent av championatskjoldene, har det 

vært en del misnøye ute bl.a. områdeklubbene med bestilling, levering oa. 

Joar har vært i kontakt med en vernet bedrift som har muligheter til å 

produsere skjoldene, men de må ha dellevering når det gjelder 

utsmykkingen av skjoldene.  

Kjell kontakter en aktuell leverandør for å få tilbud på denne delleveringen. 

Joar holder kontakten med bedriften. 

- Lotteri 

Det er i disse dager igangsatt et forarbeid for å se på muligheten for å kunne 

gjennomføre et landsdekkende lotteri til inntekt for organisasjonen Norske 

Elghundklubbers Forbund, inkl. områdeklubbene. Det er en del forhold, 

bl.a. det lovmessige som må utredes før de konkrete planene utarbeides. 

Forbundsstyret avventer tilbakemelding fra Leif Skiaker og 

Forbundssekretæren i saken. 

  

 

 

Vågå, 6.5.09 

 

 
Arild Visdal 

referent 

   

 

 

 

 

 

 


