STYREMØTEPROTOKOLL
DATO:
10. – 11.3.2011
STED:
Rica Hotel Hamar, Olrud
DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Joar Brosdal, Asbjørn Guttorm, Marianne Holmli, Knut Ole
Røed, Arild Visdal
11.3. fra kl. 15.00 møtte:
Arne Sandin og Arnfinn Lien
FORFALL:

FS.sak 2.11 Referat-/drøftingssaker
Styremøteprotokoll 14.2.11
FS.sak 1.11. som er referert i styremøteprotokollen fra 14.2.11 sees
sammen med behandlingen av FS.sak 4.11.
Protokoll fra NKKs Jakthundkomite, 12.1.11
Protokollen fra NKKs Jakthundkomite tas til etterretning.
Protokoll fra møte i Nordisk Elghundunion, 21. – 23.1.11
Pkt. 5 og 6 i Protokollen sees opp mot referatene fra møtet 17.2. og 28.2 i
Avslutvalget for NEG
Referat fra møte i Avlsutvalget for NEG, 17.2.11
Referat fra møte i Avlsutvalget for NEG, 28.2.11
Disse 2 møtereferatene fra Avlsutvalget for NEG sees i sammenheng og
sees også opp mot protokollen fra møtet i Nordisk Elghundunion 21. –
23.1.11.
Vedtak:

Forbundsstyret ser det nå som naturlig og nødvendig i prosessen/arbeidet mot
felles nordisk hundebase å inkludere NEKFs avlsutvalg.
Arbeidsutvalget for felles nordisk samarbeid og database v/leder, (tidligere
tillagt og titulert som Løshundkomiteen), skal fra dags dato ta kontakt og
informere om status i arbeidet. Arbeidsutvalget skal videre involvere
avlsutvalgene i utviklingsarbeidet og kvalitetssikring på de feltene som naturlig
ligger innunder disse fagfeltene.
Status Nordisk Mesterskap, Løshund 2011
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe er konstituert med Bjørn Olav Frank som leder og har med
seg videre fra Østerdalen EHK: Jan Erik Andersen, Per Kristian Fossmo og
Jostein Hernes. Forbundsstyret er representert med Kjell Kruke og
Forbundssekretæren.
Arrangementssted/base
Arrangementssted/base for arrangementet vil bli lagt til Skjerdingen
Høyfjellshotell, det samme som under siste NM løshund.
Terreng
Terrenget som skal nyttes under Nordisk Mesterskap vil i hovedsak bli de
samme områdene som ble brukt under NM 2010.

Dommere
Nordisk Mesterskap skal gjennomføres etter felles nordiske jaktprøveregler
for løshund. For at dommerne som skal dømme under mesterskapet med de
nye reglene skal få en så optimal skolering, er det pr. dato tatt ut et antall
løshunddommere, ca. 30, som skal gjennomføre dommermøte 9.4. med
forslaget til felles nordiske prøveregler som tema. Videre er målet at denne
dommergruppen skal ut og parallelldømme prøver til høsten etter disse
reglene.
Dommergruppen vil også fungere som referansegruppe for Arbeidsutvalget
for felles nordisk samarbeid og database i deres arbeid.
Søknad fra Jotunfjell Fjordane Elghundklubb om økonomisk støtte
Søknaden har prinsipiell betydning og ble drøftet inngående av
Forbundsstyret. På grunn av at et tilsagn på søknaden ville gi en presidens
for andre søknader av lignende karakter ble følgende vedtak vedtatt:
Vedtak:

Forbundsstyret avslår søknad om økonomisk støtte til Messearrangement
fra Jotunfjell Fjordane Elghundklubb.
Brev fra NKK, 24.2.11, tildeling HM Kongens Pokal til NM Bandhund
2011
Norske Elghundklubbers Forbund er tildelt HM Kongens Pokal til NM
Bandhund 2011, arrangeres av Finnmark Elghundklubb.

FS.sak 3.11 Godkjenning av Oslo-områdets klubbvedtekter
Brev frå Oslo-området Elghundklubb av 23.2.11
Vedtak:

Saken utsettes til første Forbundsstyremøtet etter Representantskapsmøtet
2011for å
å kunne vurdere konsekvensen av denne vedtektsendringen sett opp mot
praksis av innkreving av kontingent frå NKK og NEKFs lover.

FS.sak 4.11 Avslutvalget for Jämthund
Forbundsstyret har pr. 9.3.2011 mottatt brev fra samtlige medlemmer i
Avlsutvalget for Jämthund, der de fratrer sine funksjoner med øyeblikkelig
virkning. Fratredelsen fra medlemmene skjer som en følge av uroen og
konflikten som har vært mellom en gruppe personer fra Jämthundmiljøet,
Avlsutvalget for Jämthund og Forbundsstyret.
Forbundsstyret drøftet grundig den oppståtte situasjonen, både at medlemmene
i Avlsutvalget for Jämthund fratrer med øyeblikkelig virkning og uroen som er
i miljøet omkring Jämthund. Forbundsstyret ser svært alvorlig på den oppståtte
situasjonen og har bl.a. fattet følgende vedtak:
Vedtak:
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Forbundsstyret tar brevet fra medlemmene i Avlsutvalget for Jämthund til
etterretning og løser de fra vervene fra dags dato.
Forbundsstyret kommer ikke til å utnevne nye medlemmer til Avslutvalget for
Jämthund slik situasjonen er pr. i dag. Organiseringen av Avlsutvalget for
Jämthund skal sees i sammenheng med behandling og vedtak i RS.sak 11.1.

Med bakgrunn i det ovennevnte har Forbundsstyret fremsendt spørsmål til
Svenska Älghundklubben (SÄK) om SÄK kan og vil ivareta avlsarbeidet i
Norge for rasen Jämthund, inntil de ovenstående forhold er avklart og
Forbundsstyret har lagt sine mål, strategi, organisering og arbeid for rasen iht.
vedtak som vil bli fattet i RS.sak 11.1.
Forbundsstyret vil holde SÄK løpende orientert om sine beslutninger.
FS.sak 5.11 Representantskapsmøtet 2011
Saker fra områdeklubbene til behandling under RS 2011
o Hadeland Elghundklubb
- 2-dagers jaktprøve tas ut av Championatkravet
med alternativt forslag
Vedtak:

Forbundsstyret skal ta kontakt med Hadeland Elghundklubb om klubben er
villig til å trekke det fremsendte forslaget til Representantskapsmøtet 2011
(RS). Dette med bakgrunn i at Forbundsstyret ønsker å trekke sitt forslag om
endringer av Championatregler fra behandling av årets RS.
Hadeland Elghundklubbs forslag er bygget på Forbundsstyrets forslag og at det
vil bli gjeldende etter vedtak i RS. Disse to forslagene må sees i sammenheng.
o Troms Elghundklubb
- Endring av Championatreglene – bandhund

Vedtak:

Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Troms Elghundklubb og
ber Representantskapet å avvise forslaget.

.
o Telemark Elghundklubb
- Retningslinjer for gjennomføring av jaktprøver, løshund føreforhold
Vedtak:

Forbundsstyret støtter forslaget, men med endring av en øvre grense på 20
cm til;
Øvre grense på snødybde i prøveterrenget settes til prøvehundens bukhøyde.
o Oslo-området Elghundklubb
- Dag 1 på 2-dagers prøve tellende som 1. dags prøve

Vedtak:

Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Oslo-området Elghundklubb og
ber Representantskapet å avvise forslaget.
o Telemark Elghundklubb
- Felles webserver og påmeldingssystem for elghundklubbene

Vedtak:
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Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Telemark Elghundklubb og ber
Representantskapsmøtet å avvise forslaget av følgende grunner:
NKK har i dag fungerende påmeldingssystem som områdeklubbene har tilgang
til og benytter seg av.
Systemet kan videreutvikles til også å gjelde påmeldinger til prøver.
NKK har tilgang til serverkapasitet som vil dekke NEKFs kapasitetsbehov.

Det er arbeid i gang for å lage felles webplattform for NKKs organisasjon som
NEKF er en del av.
Forbundsstyret ser heller ingen mulighet til å kunne utarbeide/etablere felles
webbserver og påmeldingssystem ut fra et kapasitets- og økonomibehov.
o Gudbrandsdal Elghundklubb
- medlemskap pr. 30.6. gjeldende for uttak til NM
Vedtak:

Forbundsstyret foreslår for RS 2011 at saken oversendes Arbeidsutvalget som
reviderer eksisterende uttaksregler for NM.
Årsberetning 2010, Norske Elghundklubbers Forbund
o årsmeldinger fra utvalg og komiteer

Vedtak:

Årsberetning 2010 slik den foreligger fremlegges for godkjennelse av RS som
Norske Elghundklubbers Forbunds Årsberetning 2010
Årsregnskap 2010, resultat og balanse
Det har vært vanskelig å drive inn alle utestående fordringer hos
medlemmer (annonsekjøp) og områdeklubber (medlemsblad og annonser).
Fordringene har vært prøvd å inndrive gjennom purringer og utsendelse av
kopier av ubetalte fakturaer uten at dette har gitt ønsket resultat.
Forbundsstyret har vært orientert om disse forholdene og har drøftet tiltak
ved flere anledninger.

Vedtak:

Forbundsstyret avsetter kr. 65 146,00 av årets driftsoverskudd til å dekke tap på
fordring.
Forbundssekretæren skal følge opp utestående krav, purre disse innenfor
rimelig tid og tilstrebe at disse blir innfridd.
Forbundssekretæren skal på vegne av Norske Elghundklubbers Forbund inngå
avtale med AKROS Inkasso om håndtering og innkreving av utestående krav.
Dette skal integreres i NEKFs økonomisystemer.

Vedtak:

Årsregnskapet 2010 med driftsresultat og balanse fremlegges for godkjennelse
av RS som Norske Elghundklubbers Forbunds Årsregnskap 2010.
Budsjett 2011

Vedtak:

Rammene for Budsjett 2011 slik det nå foreligger, fremlegges for godkjennelse
av RS som Norske Elghundklubbers Forbunds budsjettrammer for Budsjettet
2011.
Budsjett 2012, tentativt.

Vedtak:

Rammene for tentativt Budsjett 2012 fremlegges som orientering til RS 2011.

FS.sak 6.11 Formannsmøtet 1.5.11
Ansvar for gjennomføring med innhold av Formannsmøtet 2011:
Salten EHK og Troms EHK
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Formannsmøtet gjennomføres etter følgende timeplan:
kl. 9.00
kl. 9.20
kl. 9.35
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 15.40
Vedtak:

Åpning og innledning v/lederen av NEKF
Administrativt v/Forbundssekretæren
Saker til drøfting v/ Salten EHK og Troms EHK
Lunsj
Saker til drøfting v/ Salten EHK og Troms EHK
Avslutning

Asbjørn Guttorm skal ta kontakt med Salten EHK og Troms EHK for
orientering og gjennomføring av møtet og innhenting av aktuelle saker fra
områdeklubbene.

FS.sak 7.11 Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Forespørsel om utvidelse av utvalget med representant fra Sverige
Vedtak:

Marianne Holmli, Forbundsstyrets avlsutvalgskoordinator, følger opp saken
med Avlsutvalget for NES

FS.sak 8.11 Revisjon av Uttaksreglene for Norsk Mesterskap
Pr. dato foreligger det ikke noe forslag fra arbeidsutvalget.
Vedtak:

Arbeidsutvalget bes om å ferdigstille sitt forslag til uttaksregler og legge dette
frem for Forbundsstyremøtet i mai måned.

FS.sak 9.11 Sak frå Oslo-området Elghundklubb
søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv
Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner søknaden frå Oslo-området Elghundklubb

FS.sak 10.11 Eventuelt
Arkivansvarlig, oppbygging av arkiv ved Skogbruksmuseet på Elverum
Kjell Petter Pettersen er aktuell for oppgaven
Forbundsstyret er glade for at Kjell Petter Pettersen er villig til å ta
oppgaven med å samle og systematisere historien i NEKF til ett sted.
Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å gjøre avtale med Kjell Petter Pettersen om arbeidet å
bygge NEKFs arkiv tilknyttet Skogbruksmuseet på Elverum.

Forslag frå Redaksjonskomiteen for Elghunden om endring av praksis
for publisering av utstillingsresultater
Forbundsstyret har mottatt følgende forslag:
Medlemsbladet Elghunden har publisert omfattende resultatlister, bilder
og reportasjer fra elghundutstillingene som har vært arrangert rundt om
i elghund-Norge. På grunn av at denne publiseringen tar forholdsvis
stor plass og betydelig antall sider i Elghunden, ønsker vi å endre
praksisen omkring dette og disponere disse sidene til mer redaksjonelt
stoff.
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Fra og med neste nummer, nr. 2/2011 av Elghunden vil det i hovedsak
bli vinnerne; BIS, BIR/BIM, Cert, Res. Cert, event.
dommerkommentarer til vinnerne, som blir presentert fra de respektive
utstillingene i tekst og bilder.
Det som før ble trykt av resultatlister, bilder og reportasjer utover
presentasjon av utstilling med vinnere i Elghunden, vil bli lagt ut og
presentert under egen meny på Norske Elghundklubbers Forbunds
nettside.
Informasjonen fra utstillingene vil bli liggende hovedsak i kronologisk
rekkefølge i en database og være lett tilgjengelige for nettbrukere.
Den respektive klubb vil som oftest også ha sine respektive
utstillingsresultat liggende tilgjengelige på klubbens nettside.
Med en slik ordning uten plassbegrensning som Elghunden uansett vil
ha, gis det muligheter til å kunne få romsligere info fra den enkelte
utstilling presentert på nettsiden.
Informasjon som den enkelte utstillingsarrangør ønsker å få publisert,
gjennom Elghunden og NEKFs nettside, oversendes som i dag til
redaktøren for Elghunden.
Vedtak:

Forbundsstyret støtter forslaget fra Redaksjonskomiteen.

Kynologikurs og samling for avlsutvalgene
Forbundsstyret planlegger gjennomføring av samling og kurs for
avlsutvalgene til høsten.
Vedtak:

Samling og kurs for avlsutvalgene gjennomføres helgen 2. - 4.9.2011.
Marianne Holmli har oppgaven med å legge til rette for samling og kurs, og
trekker inn nødvendige ressurser til dette.

Ungdomsutvalget/-arbeidet
Forbundsstyret ser behov for å intensivere arbeidet mot å få plass
organiseringen omkring ungdomsarbeidet og gjennomføring av
Ungdomsmesterskapene for band- og løshund.
Områdeklubber og egne dommerlister
Forbundsstyret har erfart at områdeklubbene fører eller praktiserer egne
lister for jaktprøvedommere. Disse listene har ved flere anledninger
vært brukt på en slik måte at dommere har vært ekskludert og at det har
oppstått uheldige person- og organisasjonskonflikter med bakgrunn i
dette.
Forbundsstyret presiserer at autoriserte jaktprøvedommere og
eksteriørdommere er Norsk Kennel Klubs (NKK) dommere.
Det er kun NKKs lister over dommere som er gyldige og som skal
publiseres.
Vedtak:
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Områdeklubber som annonserer med liste over egne ”godkjente” dommere,
skal trekke disse attende fra offentligheten med øyeblikkelig virkning.

Områdeklubbene skal kun forholde seg til NKKs offisielle lister over
autoriserte dommere.
Forbundsstyret aksepterer at det informeres om hvem av områdeklubbens
medlemmer som er autoriserte dommere i NKK.

Saker til behandling, fredag 11.3. fra kl.15.00
FS.sak 13.11 Representantskapsmøtet 2011
Programmet for Representantskapsmøtet 2011
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. --.-kl. 19.30
Vedtak:

11.3.2011

Arild Visdal
referent
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Registrering av delegater, fullmakter
Åpning av Representantskapsmøtet 2011
Lunsj
Representantskapsmøtet 2011 fortsetter
Representantskapsmøtet 2011 avsluttes
Festmiddag

Iht. til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund ferdigstiller RS-ordføreren
og Forbundssekretæren innkalling med sakspapirer og sender dette ut pr. e-post
til områdeklubbene som Representantskapsmøtet 2010 bestemte.

