PROTOKOLL FRA DET 34. ORDINÆRE
REPRESENTANTSKAPSMØTE
I NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
LØRDAG 30. APRIL 2011
PÅ THON HOTEL, OSLO AIRPORT

Ordfører Arne Sandin åpnet RS-møtet 2011 og overlot ordet til leder i Norske
Elghundklubbers Forbund, Ellen Krogstad som ønsket alle velkomm
Ordfører overtok deretter, og følgende saker ble behandlet:

RS.sak 1.11
GODKJENNING AV REPRESENTANTENES FULLMAKTER
Fullmaktskomiteen leverte fullstendig liste over klubbenes delegater, med følgende resultat:
Fullmaktskomiteen registrerte 89 stemmeberettigede RS-delegater med stemmer. Av disse
møter gjennom 19 fullmakter.
VEDTAK:

RS settes med stemmeberettigede RS-delegater med 89 stemmer , herav
fullmakter 19.

RS.sak 2.11
GODKJENNING AV INNKALLING
Ord til saken:
Ingen
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

VEDTAK:

Innkallingen godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.

RS.sak 3.11
GODKJENNING AV SAKSLISTE
Ord til saken:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Utsendt saksliste godkjennes.
VEDTAK:

Utsendt saksliste godkjennes.
Vedtaket var enstemmig.
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RS. sak 4.1.11
VALG AV PROTOKOLLFØRER
Ordfører fremmet flg. forslag:
Øyvind Breen, Oslo-området Elghundklubb
VEDTAK:

Øyvind Breen og Per Halmrast velges til protokollfører.
Vedtaket var enstemmig.

RS. sak 4.2.11
VALG AV TELLEKORPS
Ordfører fremmet flg. forslag:
Tore Dale, Hordaland EHK
Kjetil Stubbrød, Telemark EHK
Berg, Salten EHK
VEDTAK:

Tore Dale, Hordaland EHK, Kjetil Stubbrød, Telemark EHK, Hans Kristian
Skau, Hadeland EHK velges til tellekorps.
Vedtaket var enstemmig.

RS.sak 5.11
VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Ordfører fremmet flg. forslag:
Svein Strandbråten, Hallingdal og Valdres EHK
Torill Øya, Aust-Agder EHK
VEDTAK:

Svein Strandbråten, Hallingdal og Valdres EHK og Torill Øya, Aust-Agder
EHK velges til å undertegne protokollen.
Vedtaket var enstemmig.

RS. sak 6.11
LOV- OG KONTROLLKOMITEENS ERKLÆRING
Ord til saken:
Leder av kontrollkomiteen Knut Ole Røed refererte erklæringen fra Lov- og
kontrollkomiteen 2010.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Erklæringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas til etterretning.
VEDTAK:

Erklæringen fra Lov- og kontrollkomiteen tas til etterretning.
Vedtaket var enstemmig.
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RS. sak 7.11
FORBUNDSSTYRETS ÅRSBERETNING/ORIENTERING
Ord til saken:
Forbundsstyreleder Ellen Krogstad refererte Forbundsstyrets årsberetning.
Årsmelding Avlsutvalget Norsk Elghund Grå (AU NEG) 2010
v/Jan Erik Andersen
Årsmelding Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 2010
v/Øyvind Eriksen
Årsmelding fra Avlsutvalget for Svensk Hvit Elghund 2010
Årsmelding fra Avlsutvalget for Laikarasene 2010
v/Ole Jakob Nygård
Årsmelding fra løshundkomiteen 2010
v/ Svenn Tore Feet
Ord til saken: Lena Knudsen,Troms
Årsmelding fra Bandhundkomiteen 2010
v/ Jan Bjørshol
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets årsberetning godkjennes som Forbundsstyrets årsberetning for
2010.
VEDTAK:

Forbundsstyrets årsberetning godkjennes av RS 2011 som Forbundsstyrets
årsberetning for 2010.

RS. sak 8.11
FORBUNDSSTYRETS ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING
Gjennomgått av Forbundsstyrets sekretær, Arild Visdal
Ord til saken: ingen

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2010, samt at
revisors beretning tas til etterretning.
VEDTAK:

Forbundsstyrets regnskap vedtas som Forbundets regnskap for 2010, samt at
revisors beretning tas til etterretning.
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RS. sak 9.11
FASTSETTING AV OMRÅDEKLUBBENES MEDLEMSKONTINGENT TIL
FORBUNDET

Ord til saken: ingen
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Områdeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2012 setts til kr. 150.

VEDTAK:

Områdeklubbenes medlemskontingent til Forbundet for 2012 settes til kr. 150.
Enstemmig vedtatt.

RS.sak 10.10
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2011
Ord til saken: Knut Thoresen,Vestfold, Ellen Krogstad, Arild Visdal

Forbundsstyret forslag til vedtak:
Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjett 2011 tas til etterretning.
VEDTAK:

Forbundsstyrets framlagte forslag til budsjett tas til etterretning.
Vedtaket var enstemmig.

FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2012
Ord til saken:

RS.SAK 11.10 – INNKOMNE FORSLAG
RS. sak 11.1.11
SAK FRA FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011
Følgende refereres fra Protokollen fra Representantskapsmøtet i 1997:
___________________________________________________________________________
RS.sak 97.11-3
SAK FRA FORBUNDSSTYRET OG SØR-TRØNDELAG EHK
OMORGANISERING AV NEKF’S AVLSRÅD
Forbundsstyrets forslag:
Forbundets forslag til organisering som foreslått i saksutredningen vedtas.
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I hht vedtaket skal avlsrådene organiseres på flg. måte: 3 stk. avlsråd, ett for
Norsk Elghund Grå, ett for Norsk Elghund Sort og ett for øvrige raser. NEG
skal ha 3 medlemmer, NES skal ha 2 medlemmer og øvrige raser skal ha 4
medlemmer hvor medlemmene fra hver enkelt rase, jemthund, kareler, laikaer
og Svensk.hvit elghund er representert. Valg av personer til avlsrådene skal
foretas av forbundsstyret.
Ord til saken:
Olav Follstad, Magnar Nordsveen, Nils Røsholt, Johan Stene, Kjell-Petter
Pettersen, Bjørn Bjerketvedt
VEDTAK: Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.
Følgende refereres fra Protokollen fra Representantskapsmøtet i 1998:
RS.sak 12.1.98:

SAK FRA SØR-TRØNDELAG - RETNINGSLINJER FOR
AVLSRÅDENE
Forbundsstyret presenterte flg. forslag til løsning:

NEG
Leder
2 stk. medlemmer

3 stk. PC m/DogBaseAvl
1 av PC har internett
Faks

NES
Leder
1 stk medlem

og internett
Faks
DATATEAM
Dette teamet skal lage
statistikker og andre
oppgaver fra avlsrådene
Teamet skal bestå av
3-4 medlemmer

ØVRIGE RASER
Leder
3 stk. medlemmer
(1 fra hver rase
4 stk. varamedlemmer
1 stk. PC med DogBaseAvl
og internett
Faks

Opprettelsen av et datateam skal være et prøveprosjekt på 1 – 2 år. Deretter
skal prosjektet evalueres.
Ord til saken:
Johan Stene, Torbjørn Opheim, Rune Asmyhr, Per Arne Løvhaugen, Per
Arnold Backe, Magnar Nordsveen
VEDTAK:

Ord til saken:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Representantskapsmøtet 2011 opphever vedtakene gjort i RS.sak 97.11-3 og i
RS.sak 12.1.98
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Forbundsstyret gis anledning til å organisere avlsutvalgene i form og med et
antall medlemmer Forbundsstyret til en hver tid mener det er hensiktsmessig
for å opprettholde en best mulig kvalitet og effektivitet av avlsarbeidet i
organisasjonen.

VEDTAK:

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

RS - sak 11.2.11
SAK FRA FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011

LOVER
for
NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997
Med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005
endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006
endringer godkjent av Representantskapet 12.4.2008 og
endringer godkjent av Representantskapet 18.4.2009
§6
Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge NEKFs lover, regler, bestemmelser og retningslinjer.
Medlem forplikter seg til å opptre slik at NEKFs formål og anseelse fremmes. Medlemsavgift
skal være NEKF i hende i riktig tid. Medlem som ikke har betalt skyldig avgift, eller som
ikke har regulert annen gjeld til NEKF i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter.
Medlemmene har økonomisk rapporteringsplikt, herunder årsmelding, årsregnskap med
balanse, revisjonsrapport til Forbundsstyret innen 1. mars.
Ord til saken:
Forbundsstyret forslag til vedtak:
§6
Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å følge NEKFs lover, regler, bestemmelser og
retningslinjer. Medlem forplikter seg til å opptre slik at NEKFs formål og
anseelse fremmes. Medlem som ikke har betalt skyldig avgift, eller som ikke
har regulert annen gjeld til NEKF i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter.
Medlemmene har økonomisk rapporteringsplikt, herunder årsmelding,
årsregnskap med balanse, revisjonsrapport til Forbundsstyret innen 1. mars.

VEDTAK:

Forbundsstyrets forslag enstemmig vedtatt.

.
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RS - sak 11.3.11
SAK FRA FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011
LOVER
for
NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND
Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997
Med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005
endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006
endringer godkjent av Representantskapet 12.4.2008 og
endringer godkjent av Representantskapet 18.4.2009
§ 10 Representantskapsmøte
Ordinært RS-møte holdes hvert år innen utgangen av april(endringsforslag: mai), på sted og
til tid som fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RSs Ordfører. Dersom spesielle
forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes.
Ekstraordinært RS-møte holdes når Forbundsstyret eller minst halvparten av klubbene
forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker.
Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til RSmøte sendes av RSs Ordfører med minst 2
ukers varsel til de oppnevnte klubbrepresentanter, forbundsstyremedlemmene, NEKFs
revisorer, Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite, Fullmaktskomite og Avlsråd.
Sekretariatet bistår RSs Ordfører med innkallingen.
Områdeklubbene bærer selv sine utgifter for RS-deltakerne.
Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater som er på valg sendes
klubbene innen utgangen av desember (endringsforslag: 31. desember)
Saker som klubbene behandler på sine årsmøter og som ønskes fremmet for RS sendes
Forbundsstyret innen 25. februar (endringsforslag: 1. mars). Alle saker som klubbene ønsker å
fremme som RS-sak, og som er lovlig innsendt skal føres opp på sakslisten. Forbundsstyret
behandler deretter disse straks og avgir sin innstilling som umiddelbart sendes klubbene.
Forslag til vedtekts-/lovendring sendes straks områdeklubbene til uttalelse før behandling i
RS.
Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 25. februar (endringsforslag: 1.
mars)
Bare saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan behandles av RS.
Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær av Viseordføreren - eventuelt av en av
RS valgt Setteordfører.
INSTRUKS FOR VALGKOMITE
4.
Forslag på kandidater til valg må være VK ihende innen 25. februar.
(endringsforslag 1. mars)
Senest 4 uker (endringsforslag: 5 uker) før RS-møtet skal VK avgi sin innstilling til
RS i form av samlet forslag.
Valgkomiteens forslag skal ivareta ordlyden i § 12 i NEKFs lover.
Ord til saken:ingen
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
§ 10 Representantskapsmøte
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Ordinært RS-møte holdes hvert år innen utgangen av mai, på sted og til tid som
fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RSs Ordfører. Dersom spesielle
forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes.
Ekstraordinært RS-møte holdes når Forbundsstyret eller minst halvparten av
klubbene forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker.
Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til RSmøte sendes av RSs
Ordfører med minst 2 ukers varsel til de oppnevnte klubbrepresentanter,
forbundsstyremedlemmene, NEKFs revisorer, Lov- og Kontrollkomite,
Valgkomite, Fullmaktskomite og Avlsråd.
Sekretariatet bistår RSs Ordfører med innkallingen.
Områdeklubbene bærer selv sine utgifter for RS-deltakerne.
Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater som er på
valg sendes klubbene innen 31. desember.
Saker som klubbene behandler på sine årsmøter og som ønskes fremmet for RS
sendes Forbundsstyret innen 1. mars. Alle saker som klubbene ønsker å
fremme som RS-sak, og som er lovlig innsendt skal føres opp på sakslisten.
Forbundsstyret behandler deretter disse straks og avgir sin innstilling som
umiddelbart sendes klubbene.
Forslag til vedtekts-/lovendring sendes straks områdeklubbene til uttalelse før
behandling i RS.
Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 1. mars.
Bare saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan behandles av RS.
Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær av Viseordføreren eventuelt av en av RS valgt Setteordfører.

INSTRUKS FOR VALGKOMITE
4.
Forslag på kandidater til valg må være VK ihende innen 1. mars.
Senest 5 uker før RS-møtet skal VK avgi sin innstilling til RS i form av
samlet forslag.
Valgkomiteens forslag skal ivareta ordlyden i § 12 i NEKFs lover.

VEDTAK:

Enstemmig Vedtatt

RS - sak 11.4.11
SAK FRA FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2010
Endring av championatregler for elghundrasene
Forbundsstyret og Avlsutvalget ser det som viktig for avlen at hunder kan få tildelt Norsk
Jaktchampionat så tidlig som mulig. Dette krever at ordlyden i NKK,s Championatregler for
elghundrasene endres fra gjeldende ordlyd. Ordlyden som Forbundsstyret med stor fordel ser
blir endret/fjernet er: Prøvene må være tatt over minst to jaktår.
Etter denne aktuelle regelendringen blir Jaktchampionreglene som vist nedenfor:
Nye Jaktchampionatregler for Elghundrasene etter endringen:
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9.2 NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(L)CH – LØSHUND
Gruppe 5 – spisshunder: Jämthund, karelsk bjørnehund, laikarasene, norsk elghund grå, norsk
elghund sort, svensk hvit elghund og hälleforshund:
Tre ganger 1. premie på løshundprøve i Norge. Prøvene skal gjennomføres med minst fire
forskjellige dommere. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dagers prøve.
Minst to av premiene må være tatt på prøve arrangert av NEKF. Minst en av premiene må
være tatt på 2-dagers prøve. To ganger Very Good premie på utstilling etter fylte 15. mnd.,
under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland.
10.2 NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(B)CH – BANDHUND
Gruppe 5 – spisshunder: Jämthund, karelsk bjørnehund, laikarasene, norsk elghund grå, norsk
elghund sort, svensk hvit elghund og hälleforshund:
Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge. Prøvene skal gjennomføres med minst fire
forskjellige dommere. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dagers prøve.
Minst to av premiene må være tatt på prøve arrangert av NEKF. Minst en av premiene må
være tatt på 2-dagers prøve. Dersom en av førstepremiene er tatt på separat 2-dagers prøve,
må en av de andre førstepremiene være tatt på samlet prøve. Kun en prøve på snø skal gjelde
for dette krav. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15. mnd., under forskjellige
dommere i Norge, Sverige eller Finland.

Forbundsstyret trekker sitt forslag.
Ord til saken:ingen

RS - sak 11.5
SAK FRA TROMS ELGHUNDKLUBB
Troms Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2010
Endring av Championatreglene – bandhund
Når det gjelder dagens regler for Norsk jaktchampionat - NJ(B)CH bandhund er det krav om
at en av prøvene må være tatt på samlet prøve. Dette kravet ønsker vi å fjerne da vi ikke ser
noe forskjell på om prøven er gått samlet eller separat. Til sammenligning er ikke dette kravet
for løshundprøver.
Ord til saken:Helge Jakobsen,Troms. Ellen Krogstad, Jan Bjørshol,
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyret støtter ikke Troms Elghundklubbs forslag og ber
Representantskapsmøtet avvise forslaget.
VEDTAK:

16 for resten mot, ikke vedtatt
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RS - sak 11.6.11
FORSLAG FRA TELEMARK ELGHUNDKLUBB
Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2010
Retningslinjer for gjennomføring av jaktprøver, løshund – føreforhold.
Telemark Elghundklubb vil med dette be RS 2011 vedta retningslinjer for gjennomføring av
løshundprøver ved vanskelige føreforhold. Med sist høsts snømengder, kulde og skare friskt i
minne vedtok årsmøte i TEHK å legge fram forslag til slike retningslinjer på RS.
Vedtak:
Vi ønsker en øvre grense på 20 cm snø og en nedre grense på -15oC for gjennomføring av
løshundprøve. Snødybde og temperatur måles i prøveområdet.
Vurdering:
Erfaringsmessig har vi med unge hunder og noen ganger uerfarne førere. Det kan være
vanskelig for både dommer og fører og si nei til å gjennomføre prøven. Ved å legge noen
føringer vil dette valget bli lettere. Samtidig vil dette bli likt over hele landet.
Ord til saken: Knut Juvet, Leif Skiaker, Knut Thoresen, Olav Jørstad,
Dag Jensvoll, Ellen Krogstad, peter Sundvik, Kjetil Stubbrud
Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak:
Forbundsstyret støtter Telemark Elghundsklubb forslag, men med endring av
en øvre grense på 20 cm til;
øvre grense på snødybde i prøveterrenget settes til prøvehundens bukhøyde.
VEDTAK:

Følgende vedtak ble gjort, øvre grensefor snødybde:bukhøyde.
25 stemte mot, resten for: vedtatt.
Følgende vedtak ble gjort, nedre grense for temperatur: -15o
10 stemte mot, resten for: vedtatt

RS - sak 11.7.11
FORSLAG FRA OSLO-OMRÅDET ELGHUNDKLUBB
Oslo-området Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet
2011
DAG EN PÅ TODAGERS PRØVE TELLENDE SOM EN DAGS PRØVE
Forslag til vedtak:
Hver enkelt dag på en todagers prøve kan telle som endagers prøve, dersom føreren ønsker
det
Resultatet på todagersprøven skal registreres som en del av hundens meritter og vises hos
NKK og i Elghunden.
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1. Begrunnelse:
 Dersom en hund oppnår poeng til premie første dag på en todagersprøve og ikke
oppnår poeng til premie andre dag, teller ikke prestasjonen med i hundens meritter.
 Vi mener dette er synd, hundens prestasjon dag en, er en fullverdig prestasjon som en
endags prøve, både dommer, kanskje kjentmann og fører har alle brukt en dag på dette
hundearbeidet.
 Vår klubb opplever en svært stor pågang til våre prøver og vi jobber hardt for å finne
dommere til alle som vil gå prøve og har hvert eneste år en lang liste med hunder som
ikke kommer på prøve.
 Vi tror det vil styrke utvelgelsen av hunder til avl, vil gi flere hunder på prøve og vil
motivere flere hundeeiere til å stille på prøve, å la dag en på en todagersprøve kunne
telle som en dags prøve, dersom hundeføreren ønsker det. Todagers prøven blir da
ikke tellende eller registrert hos NKK.
2. Innføring: Vi kan ikke se at dette er regulert i dagens regler. En bestemmelse slik vi
beskriver over vil også på sikt være særnorsk, siden Finland og Sverige ikke går todagers
prøver. Endringen kan derfor gjelde fra inneværende sesong og vi forslår at LHK finner en
praktisk måte å gjøre dette på sammen med NKK.
Ord til saken: Ingolf Riseng, Joar Brosdal, Einar Vollaug, Olav Jørstad,

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Oslo-området Elghundklubb og ber
Representantskapet å avvise forslaget.

VEDTAK:

59 delegater stemte i mot forslaget fra Oslo-området EHK, forslaget ikke
vedtatt.

RS - sak 11.8.11
FORSLAG FRA NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB
Nord-Trøndelag Elghund fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011
I Nord-Trøndelag Elghundklubb har vi over tid sett at kravet for at en hund kan bli
Jaktchampion stadig er blitt enklere. Vi ser også en trend der jaktprøver på løshund gås senere
og senere i sesongen. Dette er en utvikling NTEHK liker dårlig og derfor ønsker NTEHK å
fremme forslag om at minst en av prøvene for løshund må være gått før 15. november, altså
før elgen er i ferd med å gå i hvilemodus.
Et jaktchampionat skal være noe å strekke se etter og derfor bør kravet settes såpass høyt at
kun de beste hundene klarer det.
NTEHK mener at med å kreve at minst en av prøvene som gås til 1. premie må være gått før
15. november er vi med på å holde grensen på et visst nivå.
Sak: Det fremmes forslag om at minst en av prøvene som ligger til grunn for
jaktchampionatet på løshund, skal være utført FØR 15. november.
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Ord til saken: Joar Brosdal, Svenn Tore Feet, Terje Roen, Olav Jørstad,
Håvard Velde,
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Representantskapet 2011 støtter forslaget til Nord-Trøndelag Elghundklubb.

VEDTAK:

Forslagstiller endrer dato fra 15. til 30. november og forslaget vedtatt med
18 stemmer mo, resten for.

RS - sak 11.9.11
FORSLAG FRA FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB
Follo og Østfold Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet
2011
Styret i Follo og Østfold Elghundklubb ble pålagt av klubbens årsmøte 18/2 2011 å fremme
følgende forslag til Norske Elghundklubbbers Forbunds representantskap (RS):
Medlemmer i Follo og Østfold Elghundklubb har den siste tiden merket en dramatisk
forverring av sine medlemmers mulighet til hold av løshund, slik som trening, jakt, glede og
kontakt med sine firebente venner i store deler av Follo og Østfold Elghundklubb's
prøveterreng.
Mens en for andre levende organismer i vårt store mangfold snakker om respekt, velferd og
etiske verdier, må en i dag bare bivåne angrep på hunder som blir skamfert og drept uten rett
til forsvar.
Vi nærmer oss nå det stadium i deler av vårt område at man ikke kan garantere for en hunds
sikkerhet, i allefall ikke i løs tilstand. Dette er et brudd på den velferd og bevegelsesfriheten
en hund har krav på.
Vi har et innstendig ønske om at det blir opprettet ei gruppe sentralt i Norske
Elghundklubbers Forbund, som skal tilegne seg nødvendig kunnskap og ekspertise til å bistå
medlemmer i hundeklubbene med informasjon om rettigheter, faglig hjelp og ev. erstatninger
dersom hunder blir alvorlig skadet eller drept av rovdyr.
Vi mener det er viktig å gjøre noe nå når bestandsmålet på ynglende ulv er nådd og vi ser hva
dette medfører av problemer i grenseområdene.
Forslag:
RS pålegger styret å nedsette ei faggruppe som skal opparbeide seg kunnskap om saker som
elghundfolket ønsker faglig hjelp til i forbindelse med hunder skadet eller drept av rovdyr. Vi
er av den oppfatning at drivende hunders velferd og adferd har krav på respekt og beskyttelse
også i Norge og viser til:
Gjeldene LOVER for Norsk Elghunds Forbund:
§2Formål: Å arbeide for ansvarlig hundhold.

Side 12 av 16

PROTOKOLL FRA DET 34. ORDINÆRE
REPRESENTANTSKAPSMØTE
I praksis betyr dette å ha kontaktpersoner som kan gi veiledning, støtte og informasjon om
hvilke økonomiske krav de hundeeiere har som ulykksalig skulle miste eller få ødelagt sine
hunder av ulv.
Vi håper på det sterkeste at dette blir tatt opp og behandlet av Norske Elghundklubbers
Forbunds representantskap.
Ord til saken:Bjørnar Borch-Raudajoki
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Representantskapsmøtet 2011 viser til enstemmig vedtak i RS.sak 11.8.10 og
pålegger Forbundsstyret intensivere arbeidet med å opprette fagutvalget som
skal ha mandat til å arbeide for ansvarlig hundehold, nødverge for hund og
generelle rettigheter for å videreføre jakttradisjoner i bruk av hund.
Utvalget skal videre søke samarbeid og delta i relevante tverrfaglig fora der de
aktuelle sakene drøftes og videreføres.
Østfold endrer til Forbundsstyrets forslag til vedtak.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

RS-sak 11.10.11
FORSLAG FRA TELEMARK ELGHUNDKLUBB
Telemark Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011
Felles webserver og påmeldingssystem for elghundklubbene
Telemark Elghundklubb ber med dette Representantskapet 2011 (RS) vedta at det blir jobbet
for en felles webserver med felles utseende/oppbygging av påmeldinger til utstillinger og
jaktprøver.
Vurdering:
På nettsidene til de enkelte klubbene ligger det i dag veldig mye bra. Det er imidlertid lite
system og gjenkjennelighet ut over den enkelte klubb. Det blir også brukt mye tid og penger
på vedlikehold, avtaler og systemer for den enkelte klubb. Ved å lage et system lignende for
eksempel det DFS har (Idium), vil hver enkelt klubb enkelt kunne administrere sine nettsider.
Påmeldinger til de enkelte utstillinger, jaktprøver og andre aktiviteter bør være likt for alle.
Ord til saken:
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Telemark Elghundklubb og ber
Representantskapsmøtet å avvise forslaget av følgende grunner:
NKK har i dag fungerende påmeldingssystem som områdeklubbene har tilgang
til og benytter seg av.
NKK har tilgang til serverkapasitet som vil dekke NEKFs kapasitetsbehov.
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Det er arbeid i gang for å lage felles webplattform for NKKs organisasjon som
NEKF er en del av.
Forbundsstyret ser heller ingen mulighet til å kunne utarbeide/etablere felles
webbserver og påmeldingssystem ut fra et kapasitets- og økonomibehov.
Forslaget trukket av forslagsstiller.

RS-sak 11.11.11
FORSLAG FRA GUDBRANDSDAL ELGHUNDKLUBB
Gudbrandsdal Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2011
Det er medlemskapet i den klubben som du er medlem i pr. 30.6 som gjelder for uttak
til NM.
- Dette for at det ikke skal være mulighet til å melde overgang til annen klubb etter
at jaktprøvesesongen er i gang, med tanke på deltagelse NM.

Ord til saken: Jan Bjørshol, Dag Jensvoll
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Forbundsstyret foreslår for Representantskapet at saken oversendes
Arbeidsutvalget som reviderer eksisterende uttaksregler for NM.
Forslagsstiller trekker forslaget da det er tatt med i de nye uttaksreglene til
NM.
RS - sak 12.10
VALG - SAK FRA VALGKOMITEEN
Ord til saken:
Leder av valgkomiteen Christian Vole orienterte RS 2011 om valgkomiteens arbeid og
innstilling.
Valg av leder 1 år
I 2011: Ellen Krogstad,

på valg

Forslag fra klubbene:
Jotunfjell Fjordane EHK:
Telemark EHK:
Hadeland EHK:

Ellen Krogstad, Oslo-området EHK
Arne Sandin, Hadeland EHK
Arne Sandin, Hadeland EHK

Valgkomiteens forslag:

Arne Sandin, Hadeland EHK

VEDTAK:

Ellen Krogstad gjenvalgt som leder, med 47 stemme for mot 41 stemmer, 1
blank stemme.
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Valg av nestleder 2 år
I 2011: Kjell Kruke, på valg
Forslag fra klubbene:
Gudbrandal EHK:
Hadeland EHK:

Kjell Kruke, Gudbrandsdal EHK
Kjell Kruke, Gudbrandsdal EHK

Valgkomiteens forslag:

Kjell Kruke, Gudbrandsdal EHK

VEDTAK:

Kjell Kruke enstemmig gjenvalgt.

Valg av 1 styremedlem for 2 år
I 2011: Joar Brosdal, på valg
Forslag fra klubbene:
Hedmark EHK:
Gudbrandsdal EHK:
Hadeland EHK:

Vidar Huse, Hedmark EHK
Vidar Huse, Hedmark EHK
Vidar Huse, Hedmark EHK

Valgkomiteens forslag:

Vidar Huse, Hedmark EHK

VEDTAK:

Vidar Huse enstemmig valgt.

Valg av 2. Varamedlem til forbundstyret 1 år
Valgkomiteen forslår Øyvind Brenno
VEDTAK:

Øyvind Brenno enstemmig valgt for 1 år.

Valg av medlem av Lov- og kontrollkomiteen 3 år
I 2011: Knut Ole Røed,
på valg
Forslag fra klubbene:
Gudbrandsdal EHK:
Hadeland EHK:

Knut Ole Røed, Buskerud EHK
Knut Ole Røed, Buskerud EHK

VALGKOMITEENS FORSLAG: Knut Ole Røed, Buskerud EHK
Ord til saken:
VEDTAK:

Knut Ole Røed enstemmig gjenvalgt.

Valg av leder i lov- og kontrollkomiteen 1 år
I 2011: Knut Ole Røed,
på valg
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Forslag fra klubbene:
Gudbrandsdal EHK:
Hadeland EHK:

Knut Ole Røed, Buskerud EHK
Knut Ole Røed, Buskerud EHK

Valgkomiteens forslag:

Knut Ole Røed, Buskerud EHK

VEDTAK:

Knut Ole Røed enstemmig gjenvalgt.

Valg av 1 medlem i valgkomiteen 3 år
I 2011: Christian Vole, på valg, kan ikke gjenvelges
Forslag fra klubbene:
Hadeland EHK:

Dag Jensvoll, Gudbrandsdal EHK

Valgkomiteens forslag:

Jørn Gisle Dalbakk, Østerdal EHK

Ord til saken:
VEDTAK:

Jørn Gisle Dalbakk enstemmig valgt.
.

Valg av 1 varamedlem av valgkomiteen i 2 år
I 2011: Jørn Gisle Dalbakk, ikke på valg
Forslag fra klubbene:
Hadeland EHK:

Dag Jensvoll, Gudbrandsdal EHK

Valgkomiteens forslag:

Dag Jensvoll, Gudbrandsdal EHK

VEDTAK:

Dag Jensvoll enstemmig valgt.

Valg av revisor for 1 år
Valgkomiteens forslag:
VEDTAK:

Ernst & Young AS, avd. Vågå

Ernst & Young AS enstemmig valgt.

Valg av RS - ordfører 2011/2012
I 2011/2012: Arne Sandin, på valg
Forslag fra klubbene:
Hadeland EHK:
Valgkomiteens forslag:

Arnfinn Lien, Hedmark EHK
Arne Sandin, Hadeland EHK
Arnfinn Lien foreslås hvis Arne Sandin velges til leder.
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Arne Sandin trakk sitt kandidatur.

VEDTAK:

Arnfinn Lien enstemmig valgt.

Valg av RS - viseordfører 2011/2012
I 2011/2012: Arnfinn Lien, på valg
Forslag fra klubbene:
Hadeland EHK:
Hedmark EHK:

Nils Røsholt, Buskerud EHK
Arnfinn Lien, Hedmark EHK

Valgkomiteens forslag:

Nils Røsholt, Buskerud EHK

VEDTAK:

Nils Røsholt enstemmig valgt.

Valg av NEKFs representanter til NKKs RS 2012
Valgkomiteens forslag:

VEDTAK:

Forbundsstyret gis fullmakt til å velge representanter.

Valget utgår.

Valgkomiteens forslag til honorarer i 2011:
Honorar leder av NEKF
Honorar nestleder NEKF
Møtehonorar, styremedlemer
VEDTAK:

kr. 8.000,00
kr. 4.000,00
kr. 1.000,00 pr. møte

Enstemmig vedtatt

Gardermoen, 30.4.2011

Øyvind Breen (sign.)
Per Halmrast (sign.)
Protokollfører
_______________________
Svein Strandbråten (sign.)
Hallingdal og Valdres EHK

_______________________
Torill Øya
(sign.)
Aust-Agder EHK

Side 17 av 16

