
                              Norske                                                     Møteprotokoll 

                                          Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

 

 

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs Og Konferansesenter 

Dato:   08.12.2016 

Tid:   Kl. 10.00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Knut J Herland Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Eivind Haugseth Styremedlem 

Jostein Dahle Styremedlem 

  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Helge Jakobsen 

 

Vara-medlemmer som møtte: 

 

Marius Olaussen, 1.varamedlem 

Cato Flatner,  2.varamedlem 

 

Andre inviterte som møtte: 

Kolbjørn Thun                      Bandhundkomite 

Kjell Arild Haugen               Løshundkomite 

Bjørn Ivar Krabbesund         Datautvalget 

Ivar Horringmo                     RS-ordfører                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 99.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.100.16 Referatsaker. 

FS.sak.101.16 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak.102.16 Nytt medlem i AU NEG 

FS.sak.103.16 Økonomirapport pr. 30.11.16 

FS sak.104.16 Uttaksregler NM 

FS.sak.105.16 Prøveregler m.m. Løshund  

FS.sak.106.16 Prøveregler m.m. Bandhund 

FS.sak.107.16 Lover for NEKF 

FS.sak 108.16 RS 2017 

FS.sak 109.16 Kontingent 2018 

FS.sak 110.16 Høring Konkurransespor 

FS,sak 111.16 Informasjonsstrategi 

FS.sak 112.16 Eventuelt 

 

Knut J Herland                                            Jostein Dahle 

Sign.                                                            Sign. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 99.16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 

Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har 

vært initiert av leder, medlemmer av FS og sekretæren. 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes.  

 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak100.16 Referatsaker. 

 

Saksutredning: 

 

Møteref,  Bandhundkomiteen 

   

Referat fra BK møte 

191116.docx
 

 

 

Møteref. Eksteriørkomiteen 

 

Møteref 

01.11.16.docx
 

 

Eivind Haugseth hadde en merknad til punkt 18. 

 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak101.16 Drøftings- og orienteringssaker 

 

Saksutredning: 

- Møte mellom Datautvalg og FS, der ledere av Løshundkomiteen og 

Bandhundkomiteen deltar. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret legger ned Datautvalget inntil videre. 

 

 

 

- RAS Jämthund, forbundsstyret ble forelagt et utkast til RAS under møte. 

 

Vedtak: 

Saken fjernsaksbehandles av FS 



 
 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak102.16 Nytt medlem i AU NEG 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt en mail fra Jan Lien, leder av AU NEG. Han ønsker å fratre sin 

verv i AU NEG pga. jobbsituasjonen. 

 

Vedtak: 

Knut J Herland forespør en aktuell kandidat, FS fjernsak behandler dette senere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak103.16 Økonomirapport pr. 30.11.16 og Landslotteriet 

 

Saksutredning:  

Saken framlegges i sin helhet i møte, rapporten fra regnskapsfører tilsendes FS medlemmene 

så fort den foreligger. 

 



Landslotteriet nærmere seg trekking, nesten kr. 100 000.- er innkommet på egen konto for 

lotteriet. Det er flere bøker som ikke er solgt, sponsorutvalget prøver å få solgt loddene. 

 

Det er nå foretatt en purring på åpneposter i fra regnskapet, mange har nå betalt inn. Rapport 

på møte. 

 

Perioderapport 

(1).pdf
 

 

Vedtak: 

Økonomirapport: 

Tas til orientering, med de tilleggsopplysningene som fremkom under møte 
 

Landslotteriet: 

Kjell Kruke og Marius Olaussen følger opp saken og avholder trekking av lotteriet på beskrevet måte. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak104.16 Uttaksregler NM 

 

Saksutredning: 

FS nedsatte et utvalg for å se på Uttaksregler NM, Bjørn Grue (BK), Arve Olav Sæther (LK) 

og Kjell Kruke (FS). Utvalgets innstilling i saken ligger som vedlegg. 

 

Uttaksregler NM løs 

og bandhund.docx
 

 

 

 

Vedtak: 
Uttaksregler for NM løshund og bandhund vedtas med virkning fra 1/1 2017. 

Uttak til Bandhund NM 2017 etter regler vedtatt av forbundsstyret 3/9 2015. 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak105.16 Prøveregler m.m. Løshund 

 

Saksutredning: 

 

 

Jaktprøveregler 

løshund- endringsforslag LK.docx
     

Jaktprøveregler 

løshund- endringsforslag LK.pdf
     

Saksfremlegg 

justering Løshundreglene.docx
    

OVERSSIKT 

HØRINGSSVAR.pdf
 

 

 

Vedtak: 
Justert innstilling på jaktprøveregler fra løshundkomiteen vedtas og oversendes RS 2017 for 

behandling. Vedtatte regler trer i kraft fra ny prøvesesong høsten 2017.  

Vedtatte regler 2017 kan ikke endres før RS 2020. Det kan unntaksvis fremmes endringer dersom det 

nordiske samarbeide tilsier dette. Slik endring skal uansett vedtas på RS. 

Kjell Arild Haugen rettskriver og endrer de punkter som fremkom under møte, revidert utgave sendes 

forbundsstyret. 

 
 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak106.16 Prøveregler m.m. Bandhund 

 

Saksutredning: Bandhundkomiteen fikk til oppgave å komme med forslag til 

fellesbestemmelser, skogskort m. forslag til NPP løsning og en gjennomgang av andre saker i 

forbindelse med oppfølging av RS vedtak. 

 

NPP_Skogsprotokol

l_Band_BK_19112016.docx
          

Skogskort 

Bandhund_BK_19112016.pdf
        

FELLESBESTEMMELS

ENE -anbefalt av BK_19112016.docx
        

NPP_Ordliste og 

forklaringer_Bandhund_BK_19112016.docx
 

Vedtak: 
De foreslåtte fellesbestemmelser, skogskort, ordliste og data løsning (NPP) fra bandhundkomiteen 

vedtas.  



Fellesbestemmelser oversendes NKK for godkjenning. 

Kostnader til data løsning  i NPP og utvikling av skogskort innarbeides i budsjett for 2017. 

Utdanning/oppdatering av bandhunddommere innarbeides i budsjett for 2017 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak107.16 Lover for NEKF 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret nedsatte et utvalg i sak 82/16: 

 

Det vart under RS sak 11.1.16 fattet et vedtak som lyder:  

RS ber Forbundsstyret foreta en gjennomgang av hele lovverket for NEKF, og legge eventuelle 
endringsforslag frem på RS 2017  
Innkomne saker RS 2016 tas inn  

Vedtak:  
Forbundsstyret nedsetter et utvalg bestående av tre ledere fra områdeklubber og medlem i Lov og 

Kontroll  
 Per Arve Amundsen (leder)  

 Helge Nordby  

 Kamilla Engen  

 Marius Olaussen  

 

 Det har ikke innkommet noe forslag til nytt Lovforslag fra utvalget 

 

RS NKK 2016 vedtok nytt lovverk for NKK, i saken ligger det at det skal vedtas ny lover for 

medlemsklubber/raseklubber på NKK RS 2017. 

 

Hovedstyrets 

begrunnelse og innstilling til forslag til endringer av NKKs lover.docx
 

 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret innstiller på bakgrunn av vedtak fra NKK RS 2016 å utsette saken, da saken 

må behandles etter NKK RS 2017. Saken sendes ut til områdeklubbene som RS sak. 

 



Med bakgrunn i RS/NKK sitt vedtak hvor lovnormaler for klubber/forbund skal gjennomgås 

og behandles i 2017 anbefaler FS å avvente vedtak i NKK da vedtektene uansett må 

gjennomgås. Saken fremmes på nytt i RS 2018 
 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak108.16 RS 2017 

 

Saksutredning: 

Det er innhentet tilbud fra hoteller på Gardermoen og Stjørdal i forbindelse med avholdelse av 

RS 2017, det er innkommet 2 tilbud pr.dato. Det har vært tlf. kontakt med Quality Airport Hotel 

Gardermoen, prisene her er tilsvarende andre hotell i område. Prisene er noe ulikt oppsatt, men 

Scandic Hell vil utgjøre en besparelse for NEKF.  

 

Forbundsstyret har vedtatt å avslutte alle utdelinger av priser/utmerkelser, dette medfører at 

behovet for «festmiddag» bortfaller noe. Økonomien til forbundet er fortsatt anstrengt og alle 

muligheter for innsparinger må sees på. Dessuten har det ved de siste års avholdes av 

festmiddag vist en tydelig reduksjon på deltagelse fra områdeklubber, flere har valgt å reise 

hjem etter RS forhandlingene. 

 

 

NEKF RS april 2017 - 

Scandic Hell.pdf
    

Norske-Tilbu-TH-Os

lo-Airport-5.5.2017.docx
 

 

 

Vedtak: 

 

Forbundsstyret inngår avtale med Scandic Hell for avholdelse av RS 2017. 

Festmiddagen utgår, og det bestilles en felles middag på fredag i egen sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak109.16 Kontingent 2018 

 

Saksutredning: 

Sak 10: Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2017 

 

RS skal hvert år fastsette hvilken andel av områdeklubbenes medlemskontingenten til NKK som skal 

tilfalle NEKF. For 2016 er andelen fastsatt til kr 175,-  

NKK har vedtatt at grunnkontingenten, altså til NKK skal stige med kr 30,- 

FS mener at det er naturlig at andel medlemskontingent til NEKF også blir hevet noe. Dette sett fra et 

økonomisk ståsted, men også ut fra at aktivitetsnivået er høyt, og medlemskontingenten er den 

viktigste inntektskilden. 

På bakgrunn av RS-sak 9-10 har FS måttet lage et revidert forslag til vedtak. 

På samme bakgrunn kommer også nærværende sak etter behandlingen av budsjett. 

FS sitt opprinnelige forslag til vedtak 

RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til kr. 195,00  

FS sitt reviderte forslag til vedtak 

RS-2016 vedtar at medlemskontingentandelen til NEKF for 2017 settes til kr. 225,00  

 

Sak 11.9.16 og 11.10.16 diskuteres under ett. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

FS innstiller på at NEKF’s andel av kontingenten for 2018 setter til kr. 230,- 

RS vedtok i 2016 at NEKF andel av kontingenten skulle økes med kr. 30,- i 2017 til kr. 225,- 

Dette for å finansiere nedbetaling av «Egmontlånene» og som skal nedbetales over 5 år.  

 
 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak110.16 Høring Elitespor 

 

Saksutredning: 

NEKF mottok en mail fra NKK på høring av konkurransespor den 15/9 2016 

 

Til NKKs klubber og forbund 
 
 
Vedlagt følger forslag på nytt regelverk for ny klasse for blodsporprøve, utarbeidet av 
arbeidsgruppen oppnevnt av NKKs  
jakthundkomite. 

Bakgrunnen for denne høringen er jakthundkomiteens behandling av regelverket for blod- og 
ferskspor på møte den 24. november 2015 -sak 14/15, med følgende vedtak: 

Regelverket for blod- og ferskspor er behandlet av Kompetansegruppen for ettersøk, og vært på 
høring hos klubber og forbund. 
Beslutning:  
Regelverket for blod og ferskspor vedtas fra 1.1.2016 – 31.12.2016. Regelverket vedtas for 1 år 
som et unntak pga. planer om omorganisering av prøveformen. NJK ønsker å skille regelverket 
for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og regelverket for konkurranseprøver- blodspor i to 
separate regelverk for å få regler som er mest mulig tilpasset den aktivitet som drives. Det må 
mest trolig opprettes en fagkomite for ettersøksprøver (godkjenningsprøver) og en fagkomite for 
konkurranseprøver-blodspor 

  

  

I arbeidsgruppens gjennomgang har man kommet til at det vil være hensiktsmessig å opprettholde et 
regelverk, men at man innfører en ny klasse; Eliteklasse ettersøksspor. Utkastet som ligger vedlagt er 
gruppens forslag tenkt lagt inn i dagens regelverk som en ny klasse, og vil fungere kun som 
konkurranseklasse. 
Dagens blod- og ferskspor prøver opprettholdes etter dagens bestemmelser, slik at krav fra 
Miljødirektoratet for godkjenning av ettersøkshund overholdes. 

  
Svar sendes til jakt@nkk.no og frist for høringen er 14. desember 2016.  

 

Vår fagkomite fikk til oppgave å høre områdeklubber på saken, dette har blitt gjort i mail til 

områdeklubbene. Svært få svar er innkommet fra områdeklubbene innen fristen som var satt 

fra Ettersøksutvalget. 

 

 

 

mailto:jakt@nkk.no


2016 Kritikkskjema 

elite ettersøksspor - høring.pdf
        

2016 Regelverk Elite 

ettersøksspor - høring.pdf
        

2016 SKOGSKORT 

elite ettersøksspor -høringsforslag.pdf
 

 

Vedtak: 

Kommer i egen mail  

Kjell Kruke utarbeider et forslag, som sendes FS til godkjenning. 
 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak111.16 Informasjonsstrategi 

 

Saksutredning: 

 

Elghundforbundet-

informasjon-2.docx
 

 

Vedtak: 
Forbundets informasjonsstrategi må utdypes nærmere. Arbeidet må konkretiseres og tiltak 

iverksettes. Strategien må ses i sammenheng med forbundets sekretæroppgave, redaktørarbeidet i 

Elghunden, hjemmeside, sosiale medier m.m. RS gir forbundsstyret fullmakt til å starte arbeide med 

disse oppgavene. Områdeklubbene holdes løpende orientert. 

Marius Olaussen lager et forslag til saksutredning på saken. 

Endelig forslag legges frem på RS 2018 

 

 

 
 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak112.16 Eventuelt 

 

- Søknader januar prøver. 

(8 klubber har søkt pr.dato) 

- Søknad jaktprøver 2017. 

2 klubber hadde avglemt å søke, dem har søkt i etterkant av frist. 

- Søknad fra Salten EHK, Spesial utstilling SHE. 

FS fastholder sitt tidligere svar på saken. 

- IT-avgift NKK (info til områdeklubber). 

Informasjon er sendt områdeklubber 

- RS NKK 2016. 

- Hundeliste for bandhund NPP. 

Dette avklares med Orgin, der kostnader rapporteres FS. 

- Championat regler Løshund og Bandhund. 

Vedtatte regler (1/9 2016) ligger på hjemmesiden til NKK 

- Sykdomsrapportering avklares med NKK, tas opp på neste FS møte. 

 

 

 
 

 


