
 

STYREMØTEPROTOKOLL                                                           

 
DATO:   7.6.2010     
STED:  Telefonmøte         

DELTAGERE:   Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut 
Juvet, Knut Ole Røed, Arild Visdal 

  
FORFALL:   

  

 

FS.sak 30.10 Referat-/drøftingssaker 

 Protokollen fra 16.4.10 

Ingen endring 

 NEKFs teoridel – jaktprøvedommerutdanning 

Det vises til brev av 7.12. fra NKK. 

Forslag til Dommerutdanning og kompetanseheving er oversendt 

Jaktavdelingen i NKK pr. 26.5.  

Vedlegg til møteprotokollen 

 Møtereferat fra møtet i Jakthunddivisjonen 31.5.  

- NKK Rovdyrpolicy  

Norske Elghundklubbers Forbund har utarbeidet eget forslag til NKK 

sin rovdyrpolicy. 

NEKF avventer tilbakemelding av drøftingene av denne saken i 

Harehundforbundet. 

- Brukergruppe IT 

  Forbundsstyret fremmer forslag på Joar Brosdal som kandidat fra 

  NEKF som medlem av utvalget. 

 HD-index NES 

Forbundsstyret følger de faglige vurderinger og konklusjonene som er 

gjort vedrørende beregning av HD-indeksen på rasen Norsk Elghund 

Sort og at beregninger av indeksen stoppes. 

Forbundssekretæren orienterer Avlsutvalget om dette. 

 Uttaksregler for NM 

Utvalget som reviderer Uttaksreglene for NM har utarbeidet et utkast 

som skal sendes ut til områdeklubbene til høring. Høringsfristen er satt 

til 25.9.2010. 

 Økonomirapport pr. 1.6.2010 

Driftsresultatet pr. 1.6. viser et tilfredsstillende resultat sett i forhold til  

budsjettet for 2010. 

 Ungdomsutvalgsarbeidet 

Forslaget til Instruks for ungdomsutvalget vedtas av Forbundsstyret 

som gjeldene instruks. 

Ungdomsutvalget består av følgende personer: 

Asbjørn Guttorm 

Leif Skiaker. 

Ungdomsutvalget knytter til seg de personressursene som det til enhver 

tid måtte være behov for. 

Vedlegg til møteprotokollen. 

 Protokollen fra det 49. Ord RS NKK 

Hovedstyret i NKK foreslo overfor RS å øke Grunnkontingenten fra kr. 

140 til kr. 155., forslaget ble nedstemt. 
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Nye lover for NKK vedtatt som medfører at NKKs RS fom 2011 skal 

gjennomføres i november. Dette gir mulighet for at NEKF med noen 

lovendringer kan oppnå å få mindre tidspress frem mot NEKFs RS. 

Dette vil Forbundsstyret komme tilbake til gjennom eventuelle forslag 

til behandling under neste års RS. 

 

 Dogs4All 2010 

NEKF er påmeldt med presentasjonsstand under Dogs4All 2010, 27. – 

28.11. En arbeidsgruppe vil bli nedsatt for å gjennomføre denne 

presentasjonen og avlsutvalgene spesielt for NEG, NES og Jämthund 

vil bli oppfordret til å være tilstede på presentasjonsstanden under 

Dogs4All 

 

FS.sak 32.10 NKK-komiteer 

NEKF fikk 5.5.2010 oversendt e-post fra NKK vedrørende HS-oppnevnte 

komiteer i NKK med svarfrist innen 10.6.10.  

 

Vedtak: Følgende kandidater foreslås av NEKF: 

Utstillingskomiteen 

Forbundsstyret foreslår Petter Steen som kandidat som medlem av NKKs 

Utstillingskomité. 

Bandhundkomiteen 

Forbundsstyret foreslår følgende personer som medlemmer av NKKs 

Bandhundkomité: 

Jan Bjørshol, Oddvar Andersrød og Arve Flatås 

Løshundkomiteen 

Forbundsstyret foreslår følgende personer som medlemmer av NKKs 

Løshundkomité: 

Øyvind Bekkemoen, Hans Petter Klokkerengen og Terje Nordkvelle. 

Dommerutdannelseskomiteen (DUK) 

Forbundsstyret foreslår at Marianne Holmli fortsetter som medlem av NKKs 

Dommerutdannelseskomité. 

Jakthundkomiteen 

Forbundsstyret foreslår at Marianne Holmli fortsetter som medlem av NKKs 

Jakthundkomité. 

KG for Blodspor- og fersksporprøver 

Forbundsstyret foreslår at Knut Jørstad fortsetter som medlem av NKKs KG for 

Blodspor- og fersksporprøver. 

 

FS.sak 33.10 Representantskapsmøtet 2010 

Forbundsstyret hadde ment å skjerpe økonomien omkring gjennomføringen av 

årets RS og planla arrangementet ut fra dette. 

Bl.a.: 

 Redusere den totale møtehelgen med en overnatting ved å: 

o RS-møtet på lørdag, med fremreise på lørdagsmorgen 

o Formannsmøtet og Avlsutvalgsmøtet på søndag. 
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 Valg av det billigste alternativet for overnatting og reiser for 

Forbundsstyret inviterte deltagere: avlsutvalgsmedlemmer, medlemmene i 

Lov- og Kontrollkomiteen, lederne i Løshundkomiteen og 

Bandhundkomiteen, lederen av årets valgkomite, 2 gjester og innledere og 

medlemmene i utvalget for revisjon av uttaksreglene til NM 

Det viste seg at RS-helgen ble litt annerledes enn forventet pga. askeskyen fra 

Island, noe som også fikk betydelige økonomiske konsekvenser. Det var mange 

deltagere som skulle ha fremreise på lørdag 17.4., men som måtte komme til 

Stjørdal på fredag 16.4. og derved ble det ekstra kostnader med overnatting og 

forpleining. 

I budsjettet var det avsatt 

kr. 92.500  

til RS, overnatting etc., utenom reisekostnader.  

Den totale regningen som fra Rica Hell Hotel lød på 

kr. 109.289 

I denne summen ligger kostnadene for ekstra overnattingene som utgjør 

kr.   21.667. 

(109.289 – 21.667 = 87.622) 

 

 Reisefordeling 

Reisefordeling mellom klubbene er tilrettelagt for at klubbene skal betale lik 

sum/ha lik kostnad på reise for sine respektive delegater, uavhengig av 

reisemåte og -lengde.  

Pga av flyproblematikken som vi hadde og som førte til at en del delegater ikke 

kom, selv om alternativ reisemåter eks. buss og tog ble benyttet, blir dette 

vanskelig å få til helt rettferdig mellom klubbene. Spesielt med tanke på de 

klubber som valgte å reise, selv med lang reiseavstand og som måtte velge 

transportmåter som tok lang tid. 

Et annet forhold er at det faktisk var klubber som valgte ikke å møte i Stjørdal, 

men ble likevel representerte ved at andre klubber møtte med deres fullmakter. 

Dette selvsagt etter RS sin godkjennelse. 

De klubber som faktisk fysisk møtte har sendt inn sine dokumentasjoner på 

reisekostnader, noe som det er tatt hensyn til og lagt inn i oppstillingen for 

reisefordeling.  

I tillegg er det også en reisekostnad på  

kr. 25.920 

for leie av buss til fellestransport og som vart tilbudt til klubbene på Vest-, Øst- 

og Sørlandet som erstatning for fly. 

 

Vedtak: Reisekostnader inkl. bussleie fordeles på antall delegater som i utgangspunktet var 

påmeldt fra områdeklubbene innen fristen iht. lovene, 20.2.10, totalt 74 delegater, 

og ikke iht. til antall delegater som til slutt fysisk møtte på RS.  

  

 

 Neste års RS 

o Organisering 

Forbundsstyret legger opp til å gjennomføre neste års 

Representantskapsmøte (RS) med Forbundsstyremøte på fredag 

ettermiddag, Representantskapsmøtet på lørdag og formannsmøtet på 

søndag. 
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Forbundsstyret vurderer å gjennomføre fellesmøter for avlsutvalgene 

som dagmøter 2 ganger i året uavhengig av møtehelgen i tilknytning til 

RS. 

 

o Tidspunkt 

 

Vedtak: Representantskapsmøtet 2011 avholdes lørdag 30.4.2011. 

 

o Arrangementssted 

 

Vedtak: Representantskapsmøtet 30.4.2011 legges til Thon Hotel Oslo Airport, 

Gardermoen. (http://www.thonhotels.no/osloairport) 

 

FS.sak 34.10 Avlsutvalget for Jämthund 

 Sammensetning av utvalget 

Forbundsstyret har fått innspill fra Avlsutvalget for Jämthund om at det 

ikke er alle medlemmene i utvalget som fungerer slik det er forventet 

og nødvendig for at utvalget skal fungere optimalt. Forbundsstyret blir 

bedt om å foreta tiltak i saken.  

 

Vedtak: Forbundsstyret ser det som avgjørende at alle medlemmene i avlsutvalgene 

skal og må være tilgjengelige via vanlige kommunikasjonskanaler for at de skal 

kunne ivareta funksjonen som utvalgsmedlem. 

Forbundsstyret avløser med øyeblikkelig virkning medlemmet i Avslutvalget 

for Jämthund denne saken gjelder. Avlsutvalget skal selv finne ny kandidat 

som medlem av utvalget, kandidaten skal godkjennes av Forbundsstyret. 

 

FS.sak 35.10 Fellesmøte for Avlsutvalgene 

 Tidspunkt og arrangementssted 

Fellesmøte/-er for avlsutvalgene var også drøftet under evalueringen av 

årets Representskapsmøte. 

Forbundsstyret ser det som formålstjenlig at avlsutvalgene har 2 

dagsmøter i løpet av et år som en erstatning av møtet som har blitt 

avholdt i tilknytning til RS. Gjennomføring, innhold og dato blir 

bestemt i samråd med utvalgene. 

Det første møtet må gjennomføres i løpet av august og 

Arrangementskomiteen for dommerkonferansen i 2011 vil bli invitert til 

dette møtet. 

 

FS.sak 36.10 Møteplan 2010/2011 

  Følgende møteplan er satt opp for 2010: 

 

5.7.  Telefonmøte kl. 19.00 

2.8.  Telefonmøte kl. 19.00 

3.9.   Forbundsstyremøte, dagmøte 

1.11.  Telefonmøte kl. 19.00 

2. - 3.12. Forbundsstyremøte, to-dagers 
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FS.sak 37.10 Nye krav til avlshunder og tilhørende oppgaver i Avlsutvalget for NEG 

Forbundsstyret har mottatt brev av 30.4.10 fra Avlsutvalget for NEG 

vedrørende godkjenning av nye krav til avlshunder og tilhørende oppgaver i 

Avlsutvalget for NEG. Etter drøfting av brevets innhold, kriterienes utforming 

etc. gjorde Forbundsstyret følgende vedtak. 

 

Vedtak: Forslaget til nye krav til avlshunder for Norsk Elghund Grå godkjennes som 

gjeldende fra og med dags dato, 7.6.2010.  

 

  Nye gjeldende krav til avlshunder: 

 

 Hannhunder  

1. Godkjennes med inntil 100 avkom i Norge.  

2. Minimum 2 1.(første)premier på jaktprøve.  

 

3. Hunden har 2 1.(første)premier på utstilling(UK, AK el. BK). Etter de nye 

utstillingsreglene Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse på utstilling etter 

fylte15 mnd.  

4. Hund og deres foreldre er HD-frie.  

5. Hunden skal ha foreldre hvor en eller begge to tilfredsstiller de nye 

avlskravene til hannhund og tispe.  

6. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk  

7. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:  

a. Nyresvikt  

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)  

c. Epilepsi  

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)  

e. Allergi  

f. Andre dokumenterte sykdommer  

8. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.  

 

Unghunder  

1. Godkjennes for inntil 5 kull i Norge.  

2. Hunden kan regnes som unghund fram til den er 2,5 år  

3. Minimum 1 1.(første)premie på jaktprøve.  

4. Hunden har minimum 1 1.(første)premie på utstilling.  

5. Hund og deres foreldre er HD-frie.  

6. Hunden skal ha foreldre hvor en eller begge to tilfredsstiller de nye 

avlskravene til hannhund og tispe.  

7. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk  

8. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:  

a. Nyresvikt  

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)  

c. Epilepsi  

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)  

e. Allergi  

f. Andre dokumenterte sykdommer  

9. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.  
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Tisper  

1. Minimum 1 1.(første)premie pa jaktprøve.  

2. Hunden har 1 1.(første) premie pa utstilling(UK, AK el. BK). Etter de nye 

utstillingsreglene Very Good (Meget God) i kvalitetsklasse på utstilling etter 

fylte 15 mnd.  

3. Hund og deres foreldre er HD-frie.  

4. Hunden skal være fysisk og psykisk frisk  

5. Hunden behandles ikke/har ikke vært behandlet for eller fått påvist:  

a. Nyresvikt  

b. Hypothyreose (svikt i skjoldbrukskjertel)  

c. Epilepsi  

d. Dermoidcyster (fettkuler i huden)  

e. Allergi  

f. Andre dokumenterte sykdommer  

6. Hunden har ikke fatt nedsatt utstillingskarakter på grunn av tannfeil.  

 

FS.sak 38.10 Eventuelt 

Veileder til gjeldende jaktprøveregler for elghund, løshund 

Veilederen til gjeldende løshundregler er ikke lagt ut på nettsiden eller utsendt 

til de respektive klubber slik intensjonen fra Løshundkomiteen var. 

Forbundsstyret ber Løshundkomiteen om at dette blir gjort snarest. 

 

Informasjon fra avlsutvalgene 

Det fra enkelte avlsutvalg under gjennomgangen av årsmeldingene under årets 

RS opplyst om at manglende informasjon/fakta i årsmeldingen skulle utvalgene 

komme tilbake til, bl.a. ved å legge det manglende ut på nettsiden. 

Forbundsstyret oppfordrer til at dette blir etterkommet og gjennomført. 

 

Oppdretterstatistikk 

Denne saken vil Forbundsstyret komme tilbake til. 

 
 

7.6.2011 

 
Arild Visdal 

referent 

 

 

 


