STYREMØTEREFERAT
DATO:
STED:

11.7.08
Polar Zoo, Bardu

DELTAGERE:

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

FORFALL:

FS.sak 70.08 Referat-/og drøftingssaker
- styremøtet 20.6.08
- oppfølging av sakene
Sak 59/08 Løshundkomiteen
Beslutningsdokument mottatt fra Løshundkomiteen med mål, mandat og
rammer 2008-09.
Etter gjennomgående drøfting av dokumentets innhold, ble følgende vedtak
fattet.
Vedtak:

Pkt. 2 i sin helhet trekkes ut av ”Mål LHK 2008 – 2009. Dette punktet skal
presenteres for avlsutvalgene på møte 5.9.
Beslutningsdokumentet vedtas som Forbundsstyrets arbeidsdokument for
Løshundkomiteen.
- generalsekretærfunksjon i NEKF
- økonomi, stillingsstørrelse/-beskrivelse
Kristian legger frem saken i sin helhet 5.9.08
- NKK har gitt tilbakemelding på Forbundsstyrets henvendelse og møte
mellom NKK, NEKF og Laikaklubben Norge vil bli avholdt rett over
sommeren.

FS.sak 71.08 Sak fra Follo og Østfold EHK
- kan dommerkurs (bandhund) m/veiledning i skogen telle som elevarbeid.
Vedtak:

Forbundsstyret vil utrede spørsmålet grundigere før et endelig vedtak fattes.
Saken oversendes til LHK for behandling.

FS.sak 72.08 Avlsutvalget for NEG
- styret må finne frem til aktuell kandidat/-er
Vedtak:

Områdeklubbene utfordres til å gi tilbakemelding på personer med generell
fagkompetanse innen avl som kan være aktuelle som medlem av avlsutvalget
for NEG.

FS.sak 73.08 Avlsutvalgene samles i et avlsutvalg ?
- bestående av 1-2 kompetente representanter fra hver rase ?
- i større grad oppfølging med kurs og kunnskapsformidling
Dette vil være en eventuell prosess som modnes over litt tid. Saken vil bli tatt
opp til drøfting på fellesmøtet Forbundsstyret og avlsutvalgene 5.9.08.

FS.sak 74.08 Kontorgodtgjørelse til avlsutvalgmedlemmene
Godtgjørelse til tillitsvalgte i 2007
LKK-formann
kr. 1.000,00
Leder avlsutvalg NEG
kr. 3.000,00
Regionale avlskontakter NEG
kr. 2.000,00
Leder avlsutvalg NES
kr. 1.500,00
Regionale avlskontakter NES
kr. 1.000,00
Leder avlsutvalg, andre raser
kr. 1.000,00
Regional avlsutvalg, andre raser
kr. 500,00
Datakoordinator for avlsrådene
kr. 3.000,00
Vedtak:

Kontorgodtgjørelsen forhøyes generelt med 25%.

FS.sak 75.08 DogWeb, eiertilgang
- begrenset tilgang
- prioritering av hvem som skal tildeles tilgangene
Vedtak:

Eiertilgangen i DogWeb skal prioriteres og kun tildeles medlemmene i
avlsutvalgene. Misbruk av tilgangen medfører tilbaketrekking av tilgangen
uten forbehold.

FS.sak 76.08 Innlegg i Elghunden nr. 2/08
- redegjørelse fra styret i saken
- ingen videre debatt omkring innlegget i medlemsbladet
Vedtak:

Styreleder beklager og kommenterer i neste nr. av Elghunden at innlegget ble
trykket, noe som ikke kan tillegges innleggsforfatteren og heller ikke var
intensjonen. Skrivet var tiltenkt som en henvendelse til Forbundsstyret og ikke
som et offentlig brev.

FS.sak 77.08 Brev fra Frank Christiansen av 7.7.08
- rasekompendiet for elghundrasene på engelsk
- 5 krav ble fremsatt i brevet og måtte innfris for at arbeidet skulle iverksettes
Vedtak:

Forbundsstyret kan ikke akseptere eller imøtekomme kravene som ligger som
forutsetninger i brevet for at arbeidet kan gjennomføres.

FS.sak 78.09 Forbundets hjemmeside
- skal det iverksettes en videreutvikling av hjemmesiden ?
Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at arbeidet for videreutvikling av hjemmesiden
iverksettes. Aktuelle sider og innhold oversettes til engelsk.

FS.sak 76.08 Handlingsplan 2008/2009
Forslaget til handlings-/tiltaksplan oversendes alle styremedlemmene for
vurdering og bearbeidelse.
Planen settes opp som sak på neste styremøte, 5.9.08.

FS.sak 76.08 Eventuelt
Innkommet brev av 7.7.08 fra Oslo-området EHK vedr. rangering av hunder
ved overtegning av samlet 2-dagers løshundprøve.
Vedtak:

Nordmarkskomiteens tolkning av NKKs jaktprøveregler ved overtegning og
prioritering av deltagende hunder, oversendes LKK for vurdering.
Det er ikke anledning til å kvotere utenlandske hunder ved annonsering av
jaktprøver.

Henvendelse fra Knut Juvet om en ”gulrot” til NM-arrangørene av NM.
Forslaget om å gi arrangerende klubb mulighet til å stille med en ekstra
deltagende hund er etter Forbundsstyret mening positivt.
Vedtak:

Arild Visdal
referent

Forbundsstyret vedtar at arrangerende klubb av NM gis mulighet til å stille
med en ekstra deltagende utover kvote iht. Uttaksreglene.

