STYREMØTEPROTOKOLL
DATO:
15.10.2010
STED:
Skjerdingen, NM Løshund 2010
DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Knut Juvet, Arild Visdal
FORFALL:

Asbjørn Guttorm (Knut Juvet møtte i stedet)
Marianne Holmli (2. varamedlem Vidar Huse innkalt, men kunne ikke møte)
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Referat-/drøftingssaker
Protokollen fra styremøtet 4.9.2010
Ingen kommentar
Ekstraordinært Representantskapsmøte Norsk Kennel Klub 27.11.10

Vedtak:

Norske Elghundklubbers Forbund har etter NKKs lover anledning til å møte
med 4 delegater som representerer NEKFs medlemstall pr. 31.12.2009.
NEKFs møter med følgende delegater:
Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal og Arild Visdal.
Reserve: Knut Juvet og Per Halmrast
Økonomirapport pr. 30.9.2010
Forbundssekretæren la frem resultatregnskap og balanse pr. 30.9.10
Regnskapet viser et tilfredsstilende resultat iht. Budsjett 2010 og
balanseregnskapet viser en tilfredsstillende nedgang i utestående fordringer
hos kunder/områdeklubber
Møte i Nordisk Elghundunion, 1.10.10
Ellen Krogstad orienterte om møtet som ble avholdt i Nordisk Elghundunion
1.10.10.
Temaene som var drøftet under møtet:
faren for at myndighetene bestemmer at hunder brukt på jakt skal
være i bånd, løshundjakt forbys pga. av rovdyr og faren for at
hunder skal lide etter skade eller bli drept av rovdyr
likelydene prøveregler for medlemslandene i Nordisk
Elghundunion
datautvikling
Et infoskriv ble vedtatt skulle fattes av de tre medlemslandene og sendes
ut/legges ut som info til medlemmene i de respektive land. Denne infoen
ligger på NEKFs nettside under nyheter.
Høringsrutiner i Norsk Kennel Klub
o brev/skriv fra NKK med høringsfrist 16.12.
Forbundsstyret har ingen kommentarer eller endringsforslag til utkastet
omkring høringsrutiner som NKK redegjør for i sitt brev.
Avlrådskurs / kynologikurs i mars/april

Vedtak:

Avlsutvalgene inviteres til avlsutvalgsmøte i tidsrommet:
4. – 6.3.11.
Møtet legges til Rica Hotel Hamar.
Dette møtet arrangeres i stedet for avlsutvalgsmøtet som har vært avholdt i
tilknytning til Representantskapsmøtene.
I forbindelse med møtet i avlsutvalgene vil det bli avholdt kurs i kynologi.

Avlrådskurs – NKK, 29. – 30.1.11
Vedtak:

Medlemmene i avlsutvalgene som tidligere ikke har gjennomført kurs for
avlsråd i regi av NKK, tilbys å gjennomføre kurset 29. – 30.1.11.
NEKF dekker kurs, opphold og reise iht. fastsatte satser i NEKF.
(Invitasjon er utsendt til avlsutvalgene)
Kopi av brev fra NKK til Odd Tangen
o vedr. ønske om å bli entlediget som bandhunddommer
Forbundsstyret tar brevet til etterretning.
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Vedtak:
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Revidering av tabellen for verdisetting av elghunder
- endring iht. KPI
Forslag til justering av tabellen for verdisetting iht. KPI vedtas og legges ut på
Forbundets nettside:
Grunnlaget for verdisetting, valpeprisen, skal revideres i 2011
Søknad om utvidet prøvetid utover 23.12. i inneværende år
- prinsipper bl.a. tidspunkt for godkjenning av søknader
Forbundsstyret drøftet prinsippene omkring utvidelse av prøvetiden av jaktprøver for
elghunder, at prøvetiden kan utvides frem til 31.1. ligger fast.
Forbundsstyret ønsker å se nærmere på veiledning for snødybde og temperatur ved
prøvestart. Disse prinsippene vil Forbundsstyret drøfte videre på sitt neste styremøte
etter å ha innhentet råd og veiledning fra bl.a. veterinærhold.

Vedtak:

Avgjørelsen av søknader til Forbundsstyret om utvidelse av prøvetid, vil foreligge ca.
15.12. Dette for at Forbundsstyret skal kunne ha oversikt over situasjonen i de

geografiske områdene det søkes utvidet prøvesesong i og at søknadene ikke
skulle godkjennes på generelt grunnlag.
Arrangøren av prøven med utvidet prøveperiode må grunneiers tillatelse, ha
bekreftelse på at det ikke foreligger noe direktiv/forskrifter fra kommune eller
fylkeskommune på at prøven ikke kan gjennomføres.
Ekstraordinær båndtvang stopper all prøveaktivitet i alle tilfeller, gjelder både
løshund- og bandhundprøver.
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Refusjon av reise-, møte- og diettkostnader
- prinsipper
NEKF har ett skjema for bruk til refusjon av reise-, møte- og diettkostnader, skjemaet
ligger ute på nettsiden under menyen Skjema
Veiledning for refusjon av reise-, møte og diettkostnader skal legges inn som egen
informasjon til nevnte skjema.
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