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Vi viser til beslutning fra Forliksrådet i Vågå i rettsbok av LO. oktober 2016 (sak F2010-027955). Av
slutningen fremgår det at saken ble innstilt.

Klagerne Lars Anton Steinsholdt, Leif Eidal, Rolf Frostad , Bjørn Bjerketvedt og petter Færgestad
(<saksøkerne>) har ikke oppgitt kravet. For ordens skyld sendes derfor prosessvarsel før en eventuell
stevning av Norske Elghunklubbers Forbund.

Saksøkerne har idisiplinærsaken gjennomgått en prosess NEKF må bære ansvaret for. NEKF
v/Forbundsstyret har hatt en egeninteresse i å få en avgjørelse mot saksøkerne. NEKF har brukt sin
posisjon på bekostning avsaksøkerne. Ved å styre sakene inn til NKKs Disiplinærkomite har NEKF
v/Forbundsstyret opptrådt klart uaktsomt. Saken skulle ikke vært bragt inn for Disiplinærkomiteen.
NEKFs håndtering og involvering isaken nØdvendiggjorde innhenting av ekstern hjelp iform av
juridisk bistand. Den eksterne bistanden er et direkte resultat av NEKFS håndtering i forkant av saken
og underveis. Kostandene kreves erstattet av NEKF isin helhet med kr. 7t.6s4.

Forbundsstyret har <uaktsomt fremsatt en ytring som er egnet til å krenke en annens æresfølelse
eller omdømme>r, jf. skadeerstatningsloven 5 3-6 a. Det vises til Forbundsstyrets publiserte uttalelser
vedr. de saksøktes artikkel <Norsk Løshundavl>. Forbundstyret skriver bl.a:

' Reportasjen <Norsk Løshundavl> har en negativ omtale av hvordan et av våre 2
samarbeidsland driver sin hundeavl på. I tillegg inneholder reportasjen mange feiltolkninger
og <produserte oppfatninger) om både Finske jaktprøver og måten NEKF drives på,

' FS ønsker saklige meningsutvekslinger, men håper at alle våre medlemmer vil følge etiske
og demokratiske spilleregler og forholder seg til fakta og saklighet.

De publiserte ytringene er rettstridige, og hatt en vesentlig negativ innvirkning for saksøkerne.
Erstatning på grunnlag av skadeerstatningsloven 5 3-6 a. kreves med til sammen kr.LOO.000.
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NEKF oppfordres med dette til å ta stilling til kravene og dets grunnlag. Det presiseres at brevet er å

anse som et prosessvarsel, jf. tvl, S 5-2. Frigjørende betaling gjØres til vår klientkonto 8l-01.28.60463
innen L4 dagerfra dags dato. Betalingen kan merkes med <saksnummer501946r, lden grad viikke
mottar betaling innen fristen, vil rettslige skritt bli foretatt uten nærmere varsel.
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