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FORFALL:

FS.sak 14.11 Saker fra områdeklubbene til behandling under RS 2011
Følgende saker fra Follo og Østfold EHK og Nord-Trøndelag EHK er innsendt
til Forbundsstyret innen den lovfestede tidsfristen, men ble på forrige
Forbundsstyremøte ikke behandlet.
Follo og Østfold Elghundklubb
o RS pålegger styret å nedsette ei faggruppe som skal opparbeide seg
kunnskap om saker som elghundfolket ønsker faglig hjelp til i
forbindelse med hunder skadet eller drept av rovdyr
Vedtak:

Forbundsstyret støtter forslaget fra Follo og Østfold EHK og ber
Representanskapet 2011 om å fatte følgende vedtak:
Representantskapet 2011 viser til enstemmig vedtak i RS.sak 11.8.10 og
pålegger Forbundsstyret intensivere arbeidet med å opprette fagutvalget som
skal ha mandat til å arbeide for ansvarlig hundehold, nødverge for hund og
generelle rettigheter for å videreføre jakttradisjoner i bruk av hund.
Utvalget skal videre søke samarbeid og delta i relevante tverrfaglig fora der de
aktuelle sakene drøftes og videreføres.
Nord-Trøndelag Elghundklubb
o Det fremmes forslag om at minst en av prøvene som ligger til grunn
for jaktchampionatet på løshund, skal være utført FØR 15.
november.

Vedtak:

Forbundsstyret støtter forslaget og ber Representantskapet 2011 støtte forslaget
til Nord-Trøndelag Elghundklubb.

FS.sak 15.11 Redegjørelse for saksgang vedrørende klage på Avlsutvalget for Jämthund
Forbundsstyret behandlet forslag fra lederen til redegjørelse for saken og
saksgangen i forbindelse med klagen på Avlsutvalget for Jämthund.
Forbundsstyret gjorde følgende vedtak:
Vedtak:

Redegjørelse for saksgang vedrørende klage på Avlsutvalget for Jämthund
sendes ut til områdeklubbene som orientering i den form den nå foreligger.
Vedtaket ble fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot. Marianne Holmli
reserverte seg fra at Forbundsstyret skulle sende ut redegjørelsen.

FS.sak 16.11 Godtgjørelse til jaktprøvedommere fra prøvedeltagere
NKKs Samarbeidsutvalget for jaktprøver hadde møte mandag 28.3. Under
gjennomgangen av terminlisten for jaktprøvene ble det registrert at enkelte
områdeklubber annonserer med at et gitt beløp skal betales til den respektive
dommer.

Annonsering om betaling av godtgjørelse til dommere er ikke akseptert av
NKK og disse annonseringene ble tatt ut av terminlisten
Forbundsstyret drøftet saken og gjorde følgende vedtak:
Vedtak:

30.3.2011

Arild Visdal
referent

I tråd med NKKs syn skal det ikke annonseres med godtgjørelse til dommere i
de offisielle terminlistene.
Skal områdeklubbene orientere/annonsere til sine prøvedeltagere om at det skal
betales godtgjørelse til prøvens dommer, skal dette gjøre i de respektive
klubbers annonser.
Andelen av den totale påmeldingsavgiften som skal utbetales til dommeren
skal oppgis. Dommergodtgjørelsen tilråder Forbundsstyret skal være et
anliggende mellom arrangørklubben og dommeren.

