Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Garder Kurs- og Konferansesenter
9. – 10.12.2011
Møtestart kl. 14.00

Faste medlemmer som møtte:
Ellen Krogstad
Kjell Kruke
Asbjørn Guttorm

Leder
Nestleder
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Marianne Holmli
Vidar Huse

Styremedlem
Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Andre inviterte som møtte:

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ellen Krogstad (sign.)
___________________

Kjell Kruke (sign.)
___________________

Knut Juvet (sign.)
___________________
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Asbjørn Guttorm (sign.)
___________________

___________________

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 51.11
FS.sak 52.11
FS.sak 53.11
FS.sak 54.11
FS.sak 55.11
FS.sak 56.11
FS.sak 57.11
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Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Forslag til RS 2012, kontingent 2013
Forslag til RS 2012, revisjon av jaktprøveregler for elghunder - løshund
Søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv
Sak fra Nord-Trøndelag Elghundklubb vedr. ungdomsmesterskap/NM
Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 51.11

Sakstittel
Referatsaker

-

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 2. – 3.9.11
Ingen anmerkninger

-

Protokoll fra Det 34 ordentlige Representantskapsmøte
Ingen anmerkninger

-

Økonomirapport
Forbundssekretæren la frem økonomirapport pr. 30.11.2011. Regnskapet pr. 30.11.2011 er i
hovedsak iht. budsjett med noen negative avvik på noen poster og positivt avvik på andre. Slik
status er pr. dato vil årsoppgjøret sannsynligvis ende med overskudd iht. budsjett.
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Saksnr.
FS.sak 52.11

Sakstittel
Orienterings- og drøftingssaker

Forslag til ”regler for kennelnavn”, brev fra NKK datert 6.12.11
- Høring i medlemsklubber og –forbund
Forbundsstyret tar saken til orientering.
Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsforbund, brev fra NKK datert 5.12.11
NKK har sendt ut en ny obligatorisk lovmal som medlemsklubber og –forbund skal
revidere sine eksisterende lover iht. den utsendte lovmalen.
Vedtak:
Lovmalen oversendes til Lov- og Kontrollkomiteen for gjennomgang og eventuelle
endringer. Lov- og Kontrollkomiteen skal vurdere og tilråde endringsforslag i
gjeldende Lover for Norske Elghundklubbers Forbund for Representantskapsmøtet i
2013.
Søknad fra Røros Jeger- og fiskerforening om å ha med gruppe 5 på utstilling 9.6.2013
Vedtak:
Med bakgrunn i at Røros JFF har tradisjon med å ta med våre elghundraser på sine
jakthundutstillinger, gis foreningen anledning også til dette for 2013. Det påpekes at
utstillingen ikke kan ha arrangementsdato som kolliderer med andre
elghundutstillinger.
Klage vedrørende oppdretter av Øst-sibirsk Laika
Forslag til brev fra Avlsutvalget for Laikarasene
Ordlyden i brevet ble gjennomgått og drøftet.
Vedtak:
Forbundsstyret godkjenner at brevet oversendes NKK slik forslaget foreligger.
Møte vedr. ny- og videreutdannelse av jaktprøvedommere, budsjett.
Brev fra NKK datert 6.12.11
Vedtak:
Kjell Kruke, Nils Erik Haagerud og Forbundssekretæren møter som NEKFs
representanter på møtet 15. februar 2012.
Sluttrapport fra Jakthunddivisjonens Utdanningsutvalg
NEKF har mottatt Jakthunddivisjonens Utdanningsutvalgs Sluttrapport. Sluttrapporten
tas til etterretning i organisasjonen.
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Sak vedr. ekskludering av medlem i områdeklubb
Sak om klage på brudd på prøveregler i tilknytning til avholdelse av prøve
De to ovennevnte sakene er behørig drøftet i NKK og NEKF og de har vært drøftet i
felles møte. Ut fra slik disse to sakene oppfattes av NKK og NEKF, er dette forhold
som ikke skal behandles på disse to nivåene, men at det er et anliggende mellom klubb
og medlem.
Vedtak:
Etter avtale med NKK skal det skrives felles skriv fra NKK og NEKF i sakenes
anledning der konklusjonen er at sakene er avsluttet i respektive organisasjoner.
Status og fremdriftsplaner for:
o Avlsutvalgene
Notat av 18.11.11 ( Møte mellom Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Marianne
Holmli) eget vedlegg
o Bandhundkomiteen
Forbundsstyret drøftet notatet som foreligger fra møtet 18.11.11 med de momentene
som ligger i dokumentet.
Utfordringer rundt avl og avlsutvalgene
o Generelt
Datatekniske arbeidsoppgaver tas ut fra avlsutvalgene og legges til
Forbundssekretæren inntil løsninger omkring data- og informasjonsløsninger
av hundedata er avklart.
Dette gjøres for at avlsutvalgene skal kunne konsentrere seg om arbeidet med
informasjon og veiledning innen avl og avlsarbeid.
o Jämthund
Forbundssekretæren sender ut oppfordring til områdeklubbene om
tilbakemelding om personer som kan og har vilje til å gå inn som medlem av
Avlsutvalget for Jämthund.
o NES
Det sittende Avlsutvalg for NES ønsker Forbundsstyret ingen utskiftninger på
pr. dato.
o NEG
I løpet av kort tid har to av medlemmene i Avlsutvalget for NEG trukket seg ut
av utvalget. Pr. i dag mangler utvalget medlem som har sterkere tilknytning til
eksteriør og helse. For å dekke denne kompetansen er Nils Erik Haagenrud
forespurt og har takket ja til en funksjon i avlsutvalget.
Forbundsstyret vil bruke noe mer tid på å undersøke rundt mulige kandidater
med kunnskap om bandhundlinjer som kan gå inn i avlsutvalget.
Notat innholder også følgende som ble behandlet på møtet 18.11.:
Det har dukket opp at det er ett hull i regelverket for dokumentert erfaring for
utdanning av sporprøvedommere. Dommere som dømmer godkjenningsprøver for
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NJFF skal ha dømt sporprøve i løpet av de siste 3 år for å opprettholde sin
autorisasjon.
Forbundsstyret ser også samme utfordring for våre nye jaktprøvedommere for
elghunder (løshund) da disse heller ikke har noe krav til elev/aspirantarbeid for
fersksporprøve og elgsporprøve.
Forslag til vedtak i forbundstyret:
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2009:
Krav: Dommer må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve
og/eller elgsporprøve i løpet av de siste 3 år.
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2012:
Krav: Krav til totalt to (2) elevarbeider og to (2) aspirantabeider for
fersksporprøve/elgsporprøve (fersksporprøve/elgsporprøve likestilles i denne
utdanningssammenhengen)
Vedtak:
Følgende vedtas og oversendes NKK for å bli tatt inn i delen av prøvereglene som
gjelder dommerutdanning:
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2009:
Krav: Dommer må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve
og/eller elgsporprøve i løpet av de siste 3 år.
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2012:
Krav: Krav til totalt to (2) elevarbeider og to (2) aspirantabeider for
fersksporprøve/elgsporprøve (fersksporprøve/elgsporprøve likestilles i denne
utdanningssammenhengen)
Strategiplan NEKF 2012 - 2016
Dokumentet ”Oppfølging av Strategiplan 2012 – 2016 og vedtak FS.sak 48.11”
Dokumentet ” Avlsarbeidet i planperioden, strategi og handling”
I denne saken vises det til Styremøteprotokollen fra Forbundsstyremøtet 2. – 3.9.2011
FS.sak 4.
Arbeidsgruppen som har mandat iht. FS.sak 48.11., har utarbeidet skisse til
Strategidokument 2012 – 2016 for NEKF.
Denne skissen skal en arbeidsgruppe bestående av Ellen Krogstad, Vidar Huse og
Forbundssekretæren arbeide videre med og legge denne frem til behandling i
Forbundsstyret.
Dokumentene ”Oppfølging av Strategiplan 2012 – 2016 og vedtak FS.sak 48.11” og
” Avlsarbeidet i planperioden, strategi og handling” er dokumenter til bruk i arbeidet
for arbeidsgruppen som skal se på muligheter for samarbeidsavtaler med bl.a.
etablering av nytt data- og informasjonsverktøy
Forbundssekretæren redegjorde for dokumentene i dette punktet for Forbundsstyret på
vegne av Vidar Huse som hadde forfall til styremøtet
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Europautstillingen
o NEG
o NES
Vedtak:
Forbundsstyret skal arbeide for at NEKF skal ha en skikkelig presentasjon av våre to
nasjonale elghundraser under Europautstillingen 2015.
Vedtak:
Marianne Holmli ser mot 2013 og starter opp forberedelsene til dommerkonferansen (eksteriør) i 2013.
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Saksnr.
FS.sak 53.11

Sakstittel
Forslag til RS 2012, kontingent 2013

Medlemskontingent 2013
Forbundsstyret foreslår kr. 160,00 i medlemskontingent til NEKF for 2013. Dette blir gjort
med bakgrunn i ønske om kunne utvikle og øke aktiviteten i organisasjonen utover dagens
nivå.
Vedtak:
Forbundsstyret sender forslag til RS 2012 om at medlemskontingenten for 2010 skal være kr.
130,00.
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Saksnr.
FS.sak 54.11

Sakstittel
Forslag til RS 2012, revisjon av jaktprøveregler for elghunder - løshund

Pr. 10.12. foreligger det ingen dokumenter fra Løshundkomiteen på forslag overfor
Representantskapsmøtet 2012 om vedtak på reviderte Jaktprøveregler for elghunder –
løshund.
Frist for utsendelse av RS-forslag fra Forbundsstyret til områdeklubbene er 31.12.
Vedtak:
Når forslaget foreligger fra Løshundkomiteen sendes dette ut av Forbundssekretæren til
områdeklubben.
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Saksnr.
FS.sak 55.11

Sakstittel
Søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn

Forbundsstyret har mottatt en velbegrunnet søknad fra en områdeklubb om tildeling av
NEKFs Hederstegn i sølv til en av klubbens medlemmer.
Vedtak:
Forbundsstyret tildeler NEKFs Hederstegn til vedkommende dette er søkt om.
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Saksnr.
FS.sak 56.11

Sakstittel
Sak fra Nord-Trøndelag Elghundklubb vedr. ungdomsmesterskap

Sak til forbundsmøte desember:
Nord Trøndelag Elghundklubb fikk tildelt Ungdomsmesterskapet for bandhund 2011.
NTEHK opplevde liten interesse for arrangementet og kun en deltager ble påmeldt, fra egen
klubb.
NTEHK bestemte da at prøvedato ble flyttet til samme helg som samla prøve bandhund for
nettopp å sikre at deltager skulle få den nødvendig oppmerksomhet og følelsen av at det var
flere som deltok. Dessverre så kunne ikke deltager være med på denne dato.
NTEHK har i ettertid hatt en evaluering over hvorfor det ikke ble flere deltagere, og har flere
punkter her:
Feil øvre aldersgrense er oppgitt av forbundet
Det må være en ”gulrot” ved å delta, (sponset premie men en høy verdi)
Tidspunkt?
Status, Ungdoms NM???
Etter at løshund kom ut med sin annonsering av mesterskapet ser vi at dette ble annonsert som
et Ungdoms NM.
NTEHK forholdte seg hele tiden til at dette var et Ungdomsmesterskap og tror nok at hvis vi
hadde hatt et ”NM status” så hadde vi nok kunne oppnå noe større deltagelse.
NTEHK ønsker å få avklart følgende:
Er ungdomsmesterskapet et NM og når ble ev dette arrangementet oppgradert til å bli et NM?
Hva er de riktige uttaksreglene?

Forbundsstyret drøftet igjennom saken fra Nord-Trøndelag EHK og presiserer at denne type
arrangement er et ungdomsmesterskap og ikke et formelt Norsk Mesterskap og skal heller
ikke tituleres som et Norsk Mesterskap.
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Saksnr.
FS.sak 57.11

Sakstittel
Tildeling av NM Bandhund 2013

Sør-Trøndelag EHK er eneste søker til NM Bandhund 2013. Forbundsstyret takker SørTrøndelag EHK for vilje til å påta seg arrangementet og fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Sør-Trøndelag EHK tildeles arrangementet for NM Bandhund i 2013.
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Saksnr.
FS.sak 57.11

Sakstittel
Eventuelt

Kjøp av PC til Administrasjonen
Vidar Huse har foreslått for Forbundsstyret at det bør anskaffes en ny PC til bruk av
Administrasjonen i NEKF med bakgrunn i at den eksisterende ikke lenger håndterer program
etc. på en tilfredsstillende måte.
Vedtak:
Forbundssekretæren anskaffer en ny PC som er egnet for det bruk som er forventet i de neste
årene i organisasjonen. Kostnadene tas inn i neste års budsjett og regnskap.

Gardermoen/Dovre 10.12.11

Arild Visdal
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