Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Telefonmøte
27.6.2011
Møtestart kl. 19.00

Faste medlemmer som møtte:
Ellen Krogstad
Kjell Kruke
Marianne Holmli
Vidar Huse

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Asbjørn Guttorm

Styremedlem

Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet

1. varamedlem

Andre inviterte som møtte:
Knut Ole Røed

Lov- og Kontrollkomiteen

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

Ellen Krogstad (sign.)
___________________

Kjell Kruke (sign.)
___________________

Vidar Huse (sign.)
___________________
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Marianne Holmli (sign.)
___________________

Knut Juvet (sign.)
___________________

Saksnr.
FS.sak 33.11

-

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 8.6.2011

Behandling:
Ingen kommentar
Enstemmig
Vedtak:

Protokollen godkjennes
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Saksnr.
FS.sak 34.11

Sakstittel
Orienterings- og drøftingssaker

- Omlegging av ettersøksregimet etter dårlige testresultat
Knut Juvet orienterte Forbundsstyret om status i arbeidet iht.vedtaket gjort i FS.sak 24.11.
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Saksnr.
FS.sak 35.11

Sakstittel
Evaluering av organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund

Evaluering av organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund
Vedlegg:
Drøftingsgrunnlag
Saksfremlegg:
Ref. FS.sak 30.11., vedtak:
Arbeidsutvalget som skal evaluere og revidere organisasjonen Norske Elghundklubbers
Forbund skal ha følgende sammensetning:
Nils Røsholt, Arnfinn Lien, Nils-Erik Haagenrud, Vidar Huse og Arild Visdal i egenskap som
sekretær for utvalget.
Behandling og vedtak av utvalgets mandat gjennomføres under Forbundsstyremøtet 27.6.
Vurdering:
Drøftingsutkastet til utvalgets mandat er sendt ut til alle styremedlemmene for kommentarer,
tilføyelser etc.
Etter denne runden ute hos styremedlemmene skal Forbundsstyret kunne vedta innholdet i
mandatet som er gjort og som blir gjort under forhandlingene under møtet.
Forbundssekretærens innstilling:
Ingen
Behandling:
Ingen av Forbundsstyrets medlemmer hadde noen betydelig tilføyelser til momentene som
ligger i drøftingsgrunnlaget som ble utsendt til Forbundsstyret og innholdet blir som det ligger
i grunnlaget.
De punktene som er oppført ønsker Forbundsstyret en evaluering med konklusjoner på fra
utvalget (Evalueringsutvalget).
Evalueringsutvalget gis åpent mandat at i de tilfeller utvalget i tillegg evaluerer og
konkluderer på områder og forhold som ikke er nevnt i mandatet.
Enstemmig.

Vedtak:
Endring av vedtak gjort i FS.sak 30.11. med hensyn til Evalueringsutvalgets sammensetning:
Nils Røsholt, Arnfinn Lien, Nils-Erik Haagenrud, Vidar Huse og Arild Visdal, alle fullverdige
medlemmer av utvalget.
Nils Røsholt er utvalgets leder og Arild Visdal sekretær.
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Forbundssekretæren utarbeider det endelige mandatdokumentet og oversender dokumentet til
Evalueringsutvalgets medlemmer.
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Saksnr.
FS.sak 36.11

Sakstittel
Samarbeidsavtale mellom Norske Elghundklubbers Forbund og Egmont HM

Samarbeidsavtale mellom Norske Elghundklubbers Forbund og Egmont HM
Vedlegg:
NEKF, innhold til avtale og mål i samarbeidet med Egmont HM (Lagt med som egen fil)
Saksfremlegg:
Ref. FS.sak 32.11. og vedtak i saken:
Ellen Krogstad, Jan Erik Andresen og Forbundssekretæren møtes og utarbeider et ferdig
utkast til samarbeidsavtale som skal danne grunnlaget for en eventuell prosess videre ut fra de
eksisterende forutsetningene.
Utkastet presenteres for Forbundsstyret og Egmont HM.
Vurdering:
Kjell Kruke (møtt i stedet for Ellen Krogstad), Jan Erik Andersen og Forbundssekretæren har
gjennomført to møter, 16.6. og 22.6., for å ferdigstille forslag til innhold til avtale og mål som
skal legges inn i en eventuell samarbeidsavtale med Egmont HM.
Forslaget er vedlagt.
Iht. vedtaket i FS.sak 32.11. skal ikke Forbundsstyret ta stilling til på det nåværende tidspunkt
om det skal gå videre i prosessen, men FS skal drøfte det som foreligger av punkter til innhold
til avtale og mål som skal legges inn i en eventuell samarbeidsavtale.
Utkastet til avtale vil etter at momentene er tatt inn i avtaleutkastet, danne
beslutningsgrunnlaget for NEKF og Egmont HM om samarbeidet skal videreutvikles.
Det vil være avtalen som danner grunnlaget for detaljearbeidet et fremtidig samarbeid skal
innholde på alle områder.
Fristen som er gitt fra Egmont HM for en tilbakemelding fra Forbundsstyret er satt til 28.6.
Forbundssekretærens innstilling:
Ingen
Behandling:
Kjell Kruke redegjorde for møtene som er avholdt 16. og 22.6. i sakens anledning.
Forbundsstyret er bekymret for å gå inn i et forbindende samarbeid på grunnlaget samarbeidet
og forutsetningene bygger på i dag.
Konsekvensene av å gå inn et så betydelig samarbeid på så mange områder, mener
Forbundsstyret må forankres i behandling og eventuelle vedtak i Representantskapet i NEKF.
For at et eventuelt samarbeid kan oppstartes må den økonomiske risikoen ligge hos Egmont
HM inntil det videre samarbeidet er forankret i behandling og vedtak i Representskapet.
Enstemmig.
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Vedtak:
Forbundsstyret i NEKF ser svært positivt på mulighetene og arbeidet som er gjort for å få til
en avtale med Egmont HM, men Forbundsstyret ser seg ikke i stand til å inngå en bindende
økonomisk avtale av slike dimensjoner før saken er presentert og vedtatt av
Representantskapsmøtet i 2012. Om EHM ønsker å starte opp arbeidet med en
samarbeidsavtale og utvikle ett konsept på dette tidligere må de også ta risikoen økonomisk
om vårt RS motsetter seg et videre samarbeid.
En avtale om data/mediesamarbeid må inkluderes i ett Nordisk Elghundunionssamarbeid slik
att dette kan brukes som en felles Nordisk dataplattform.
I denne dataplattformen må det inkluderes Indeksberegninger på jaktprøveresultater til bruk
for avlsutvalgene i Norge, Finland og Sverige.
NKK må inkluderes som avtalepart i dette samarbeidet.
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Saksnr.
FS.sak 37.11

Sakstittel
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå
Vedlegg:
Dokument fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå
Saksfremlegg:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå gjennomførte møte 20.6.11. og referat/dokument fra
møte er oversendt NEKF til behandling på møtet 27.6.
Vurdering:
Ingen
Forbundssekretærens innstilling:
Ingen
Behandling:
Forbundsstyret refererer til følgende styressak:
FS.sak 2.11 Referat-/drøftingssaker
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.

Forbundsstyret erkjenner at vedtaket som ble fattet i FS.sak 2.11 ikke er blitt ordentlig fulgt
opp av Forbundsstyret for å få momentene i vedtaket på plass.
Det ligger samtidig et gjensidig ansvar i vedtaket om at alle partene vedtaket omhandler, skal
bidra til at momentene blir fulgt opp og etablert.
Forbundsstyret ser og drøftet alvoret situasjonen for Avlsarbeidet for Norsk Elghund Grå og
vil gjennomføre et møte med Avlsutvalget for NEG så snart dette er praktisk mulig for alle
parter.
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Forbundsstyret vil videre innkalle til møte mellom Forbundsstyret, Løshundkomiteen og
Avlsutvalget for NEG i anledning FS.sak 2.11.
Enstemmig.
Vedtak:
Forbundsstyret innkaller til møte mellom Avlsutvalget for NEG og Forbundsstyret og møte
mellom Forbundsstyret, Løshundkomiteen og Avlsutvalget for NEG i anledning FS.sak 2.11.
Marianne Holmli koordinerer møtene for å finne frem til dato for møte/-er som sikrer at alle
parter og medlemmer har anledning til å møte.
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Saksnr.
FS.sak 38.11

Sakstittel
RS - sak 11.9.11
FORSLAG FRA FOLLO OG ØSTFOLD ELGHUNDKLUBB

Forslag fra Follo og Østfold Elghundklubb
Vedlegg:
Saksfremlegg:
Representantskapsmøtet 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.
Østfold endrer til Forbundsstyrets forslag til vedtak.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

--------Vurdering:
Ingen
Forbundssekretærens innstilling:
Ingen
Behandling:
Forbundsstyret følger opp vedtaket fra RS.sak 11.9.11 ved å iverksette arbeidet som ligger i
vedtaket. Vidar Huse får til arbeidsoppgave av Forbundsstyret til å initiere arbeidet og knytter
til seg de personer som han finner det formålstjenelig for å etablere fagutvalget.
Enstemmig.
Vedtak:
Vidar Huse får til arbeidsoppgave av Forbundsstyret til å initiere arbeidet og knytter til seg de
personer som han finner det formålstjenelig for å etablere fagutvalget som skal arbeide for
ansvarlig hundehold, nødverge for hund og generelle rettigheter for å videreføre
jakttradisjonene i bruk av hund.
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