STYREMØTEPROTOKOLL
DATO:
3. - 4.10.2010
STED:
Thon Hotel Oslo Airport
DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut Ole
Røed og Arild Visdal
FORFALL:
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Referat-/drøftingssaker
Styremøteprotokoll, 15.10.10
Ingen tilføyelser
Referat fra møtet i Avlsutvalget for NEG, 16.11.10
Referatet gjennomgått og tas til orientering.
Møte mellom Jakthundkomiteene i de Nordiske land
o Protokoll
o Notat
Protokollen og Notat tas til orientering.
Forbundsstyret vil følge opp det fra møtet som spesielt omhandler
rovdyrproblematikk. Forbundsstyret vil og angående rovdyrforvaltningen søke å
få kontakt og dialog på departementsnivå.
Sak fra NKKs Jakthundkomité
o Dommermøter
o Habiliteringsregler i prøvereglene
Forbundsstyret har ingen motsigelser eller tilføyninger i disse to sakene fra
NKKs Aktivitetsavdeling.
Dvergvekst hos Norsk Elghund Grå
o Innspill fra Finland
Innspillet er tatt til etterretning.
Dette er en sak som en tid har vært kjent og etter innspillet fra Finland er dette
tatt videre inn i arbeidet i Avlsutvalget for NEG for videre oppfølging.
Protokoll fra NKKs JHK, møte 26.10.
Tas til orientering.
Protokoll fra møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur, 18.11.10
Tas til orientering
Uttaksregler for ungdomsmesterskap
Etter påtrykk fra ungdomsutvalget endres uttaksreglene for deltakelse på
ungdomsmesterkapet til å ha sammenfallende krav for deltakelse tilsvarende
våre Nordiske naboland.
Forbundsstyret legger fram revidert instruks for ungdomsmesterskapet på neste
Forbundsstyremøte.
Nordisk Mesterskap 2012
o Teknisk arrangør
Forbundsstyret ved Arbeidsutvalget gjennomførte møte, 2.12.10 møte med
Østerdalen EHK vedrørende Nordisk Mesterskap 2012.

Østerdalen EHK ble etter møtet tilskrevet og forelagt de punktene partene var
enige om på møtet.
Forbundsstyret avventer svar fra Østerdalen EHK på dette brevet.
Ekstra ordinært RS, NKK
Forbundsstyrets leder orienterte fra NKKs Ekstraordinære RS-møte, 27.12., der
Jakthunddivisjonens medlemmer nådde frem med sitt forslag til valg på nye
medlemmer til HS i NKK:
- Siv Sandø, leder
- Hans Christian Hauge, nestleder
- Harald Bruflot, styremedlem
- Jan Eyolf Brustad, varamedlem
- Marianne Holmli, varamedlem
Dogs4All
Orientering frå Forbundstyrets leder om gjennomføring av Dogs4All 27. –
28.11.2010
Økonomi
Forbundssekretæren la frem resultatregnskap og balanse pr. 30.11.10
Regnskapet viser et tilfredsstilende resultat iht. Budsjett 2010 og det er forventet
at Årsregnskapet 2010/Resultatet 2010 skal styrke NEKFs egenkapital vesentlig.
Det er forventet inn et betydelig inntektsbeløp mht. samarbeidsavtalen med
Hjemmet/Mortensen.
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Sak frå Troms Elghundklubb
Forbundsstyret vurderte saken ut frå den korrespondansen og e-poster som er blitt
forelagt Forbundsstyret i saken.
Forbundsstyret kan ikke ut fra det som her fremkommer iht. Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund eller direktiver fra NKK vedrørende NKKs representant i
terminfestede prøver, påpeke brudd i forhold til det nevnte.
Brev tilskrives partene i saken med Forbundsstyrets vurdering.
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Innkomne forslag om tildeling av NEKFs Hederstegn i gull
Forbundsstyret har mottatt forslag om tildelinger av NEKFs Hederstegn i gull som
styret drøftet gjennomgående.
Forbundstyret har fattet vedtak om tildeling av NEKFs Hederstegn i gull under
Representantskapsmøtet 2011.
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Søknad om utvidet prøvesesong
Det har kommet innspill til Forbundsstyret mht. tidligere vedtak, Ref. vedtak i
FS.sak 50.10

Momenter vedr. avvikling av prøver i siste del av sesongen – og evt.
utvidet prøvesesong mht. snø og temperaturforhold
Forbundsstyret vider til følgende etter å ha søkt bistand hos veterinærer i
sakens anledning. Forbundsstyret har fått følgende
tilbakemeldinger/veiledende råd om når det ikke er tilrådelig å avvikle
prøver.
Disse er av en generell art og hundens høyde, styrke og kondisjon spiller også
inn på f.eks. snødybden.
Man må vise de enkelte skaresnøtyper spesiell oppmerksomhet med tanke på
fare for oppriving / sår på ben både for hund og elg.
Videre må det også tas hensyn til at svake /mindre dyr og evt. drektige kuer
ikke bør utsettes for unødige ekstrabelastninger under vinterforhold, spesielt i
januar.
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Generelt:
prøver bør ikke avvikes ved lavere temperatur enn ca 20
minusgrader.
snødybden bør ikke nå oppunder hundens buk
er en i tvil så anbefales prøveleder å ta kontakt med det lokale
mattilsynet/veterinær for råd
Det henvises for øvrig til tekst i Fellesbestemmelsene for prøveregler pkt 1.1 ,
7.1 og 7.3, som omhandler forhold og forsvarlig avvikling av prøver.
NEKF styre ber prøveledere, NKK representanter, prøvekomiteer
og dommere om å utvise særskilt aktsomhet på snøforhold og temperaturer i
det aktuelle terrenget prøvedagen, - på slutten av året, og spesielt ved utvidet
prøvesesong.
Det etiske aspektet må søkes ivaretatt med hensyn til dyrene slik at det ikke
lett kan komme berettiget allmenn kritikk av en slik art at det kan ramme
aktivitetens omdømme.
Vedtak:

Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak gjort i FS.sak 50.10.
Forbundsstyret vil ikke åpne for generell søknad om prøvesesong tom. 31.1.
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Representantskapsmøtet 2011
Forslag fremma for behandling:
Forslag til medlemskontingent for 2011

Vedtak:

Forslaget i den form det ble fremlagt for Forbundsstyret utsendes til områdeklubbene
innen 31.12.10.
Forslag om tilføyelser i Lover for NEKF §6 Medlemsplikter

Vedtak:

Forslaget i den form det ble fremlagt for Forbundsstyret utsendes til områdeklubbene
innen 31.12.10.
Endringsforslag i Lover for NEKF §10 Representantskapsmøtet
- herunder Instruks for valgkomite.

Vedtak:

Forslaget i den form det ble fremlagt for Forbundsstyret utsendes til områdeklubbene
innen 31.12.10.

Opphevelse og nytt vedtak, RS.sak 97.11.3
Vedtak:

Forslaget i den form det ble fremlagt for Forbundsstyret utsendes til områdeklubbene
innen 31.12.10.
Forslag til Budsjett 2011
Budsjett for 2011 tar hensyn til budsjett 2010 og regnskap/resultat pr. 30.11.10,
likeledes tar det høyde for ønsket aktivitet i 2011,
herunder eksteriørdommerkonferanse, arbeidet med revidering av prøveregler for
elghundprøver, løshund, øket aktivitet for avlsutvalgene med møter og kursing o.a.

Vedtak:

Side 3 av 4

Budsjettforslaget for 2011 som er fremlagt vil bli revidert etter at Årsregnskap for
2010 er endelig, før det endelig vedtas og sendes ut til områdeklubbene/RSdelegatene 2011.

Forslag til Budsjett 2012
Forbundsstyret ser det som noe uheldig slik tradisjonen så langt har vært, at
inneværende budsjett har vært RS-behandlet tett opp mot at halve regnskapsåret er
ferdig.
Derfor vil Forbundsstyret iverksette en praksis som gjør at Forbundsstyret legger
frem Budsjett for 2012 og tilsvarende i årene fremover.
Dette medfører i realiteten at fom. 2012 vil RS behandle revidert budsjett for
inneværende år og behandle Budsjettforslaget for neste år. Forbundsstyret mener at
dette kan være med på å gi en større forutsigbar økonomi og at aktiviteter kan
planlegges gjennomført lenger frem i tid enn i dag.
Vedtak:

Budsjettforslaget for 2012 som er fremlagt vil bli revidert etter at Årsregnskap for
2010 er endelig, før det endelig vedtas og sendes ut til områdeklubbene/RSdelegatene 2011.
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Tildeling av NM, Løshund 2012

Vedtak:

Etter søknad tildeles Nord-Trøndelag Elghundklubb arrangementet for NM, Løshund
2012.
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Andre saker
Fakturering av medlemskontingenten for 2011
Utformingen av tekst og innhold i fakturaene som nå har gått ut til medlemmene, har
ført til en del missforståelse og negative tilbakemeldinger.
Forbundsstyret skal ta dette opp til NKK for drøfting innen neste års fakturering.

4.12.2010

Arild Visdal
referent

Side 4 av 4

