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5.3.2010
Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen
Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Arild Nilfjord (for Asbjørn Guttorm),
Arne Sandin, Arnfinn Lien, Knut Ole Røed, Arild Visdal
Asbjørn Guttorn, Kristian Hestvåg

Saker som er fremmet fra Forbundsstyret og Områdeklubber til
behandling under Representantskapsmøtet 2010, RS. sak. 11.10
Saker fra Forbundsstyret:
Fastsetting av områdeklubbenes medlemskontingent til Forbundet
for 2011 (tidligere utsendt til områdeklubbene)
Norsk Kennel Klubs Jaktprøveregler for elghunder, løshund
(tidligere utsendt til områdeklubbene)
Utsettelsesforslag av RS-sak 11.2.09, generalsekretær (tidligere
utsendt til områdeklubbene)
Endringsforslag Lover for Norske Elghundklubbers Forbund, §17
Forbundsstyrets oppgaver (tidligere utsendt til områdeklubbene)
Endringsforslag Lover for Norske Elghundklubbers Forbund, §9
kompetanse og sammensetning (tidligere utsendt til
områdeklubbene)
Saker fra Telemark Elghundklubb:
Utdanning av eksteriørdommere til elghundrasene (vedlegg)
Kvaliteten på ”allrounddommere” (vedlegg)
Sak fra Hedmark Elghundklubb:
Nødverge for hund (vedlegg)
Sak fra Sør-Trøndelag Elghundklubb:
Økning av kontingent for å finansiere forbundssekretær (vedlegg)
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Referat- / drøftingssaker
Møtereferatet fra mulighetskonferansen den 16.01. (vedlegg)
Oversikt over aversjonsdresserte hunder i 2009 (vedlegg)
Nordisk Mesterskap, løshund 2010
o Invitasjon fra Sverige
Det har pr. dato ikke kommet invitasjon fra Svenska
Älghundklubben vedr. Nordisk Mesterskap Løshund 2010

o Påmeldingsfrist
Forbundsstyret kan ikke avvente invitasjonen til Nordisk
Mesterskap Løshund 2010 før søknadsfristen fastsettes.
Vedtak:

Søknadsfristen for deltagelse i Nordisk Mesterskap Løshund 2010 settes
til 1.5.10.
o Møte i Nordisk Elghundunion
Det vil samtidig med gjennomføringen av Nordisk
Mesterskap Løshund gjennomført møte i Nordisk
Elghundunion.
Til å representere NEKF:
Leder av NEKF og Stein Briskeby
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Brev, datert 15.2.10, fra Finnmark Elghundklubb
- Styret i NEKF bes om å ta følgende sak til drøfting og vedtak:
Forandring av forbundets regler for å likestille klubbmedlemmer og
husstandsmedlemmer slik at disse får samme rettigheter.

Vedtak:

Forslaget fra Finnmark Elghundklubb avvises.
Forslaget vil ikke bli fremlagt som RS-sak fra Forbundsstyret.
Hvis områdeklubbene ser det som formålstjenlig å inkludere hustands- /
familiemedlemmer som fullverdige medlemmer i sin områdeklubb må
dette synliggjøres i de respektives områdeklubbers lover/vedtekter etter
søknad om godkjenning til Forbundsstyret.
Disse medlemmene kan ikke velges som delegater til Representantskapsmøter, representasjon i Forbundsstyret eller andre utvalg som er
forankret i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund som er basert
på fullverdig medlemskap iht. nevnte lover.
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Uttaksreglene for Norsk Mesterskap
mandat
nedsettelse av utvalg, kandidater forespurt

Vedtak:

Følgende personer er utnevnt til utvalgets medlemmer:
Jan Bjørshol, Roger Seigerud, Stein Briskeby, Taisto Harkinharju og
Ove Helge Lo.
Forbundsstyret tar forbehold om godkjennelse av et eventuelt forslag til
nye Uttaksregler for NM som nye gjeldende regler.
Eventuelt nye uttaksregler for Norsk Mesterskap blir vedtatt 4.3.11. og
blir gjeldende for Norsk Mesterskap, bandhund 2011 og for Norsk
Mesterskap, løshund 2012.
Utvalget møtes i forbindelse med møtehelgen i Stjørdal
Utvalgets mandat:
revidering av eksisterende og gjeldende uttaksregler som forslag
til nye uttaksregler for Norsk Mesterskap
utvalgets innstilling fremlegges for Forbundsstyret 1.2.2011
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Utgivelse av Årboka
betydelige forsinkelser i arbeidet med utgivelse pga. tidsfrister etc.
hvilke tiltak skal iverksettes ?

Vedtak:

Drøfting av saken på Formannsmøtet 18.4.10.
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Økonomisk støtte – utdanning nye ringsekretærer/
eksteriørdommer
videre behandling av FS.sak 12.10

Vedtak:

Forbundsstyret ser positivt på søknaden og innspillet fra Buskerud
Elghundklubb og vil på generelt grunnlag yte økonomisk støtte knyttet
opp mot ferdig godkjent ringsekretærutdannelse.
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Budsjett 2011
Revidert budsjett

Vedtak:

Revidert budsjett vedtas som Forbundsstyrets budsjett for 2010.
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Skriv fra Hordaland Elghundklubb av 17.2.
Deltagelse under NM Løshund 2010, dispensasjon fra gjeldende
Uttaksregler for NM.

Vedtak:

Forbundsstyret ser ikke å kunne avvike fra gjeldende Uttaksregler for
NM i saken og søknaden fra Hordaland EHK. En dispensasjon
vil kunne skape presidens ved senere anledning og derfor avslår
Forbundsstyret søknaden.

FS.sak 25.10

Registrering av ”godkjente bjørnehunder”
Denne saken ble drøftet på styremøtet 1.3. hvor konklusjonen ble at
saken skulle videreføres under dette styremøte.
Det er mange parter som har interesse i denne saken og Forbundsstyret
velger å avvente DN sitt utspill iht. fastsettelse av regler/lover i dette
henseende, før eventuelle tiltak vurderes og iverksettes.
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Eventuelt
Intet

Arild Visdal
Referent

