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Referatsaker
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Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå
Formannsmøte 2. – 4.9.11 / Avlsutvalgsmøte
Arrangementssted for Representantskapsmøtet 2012
Søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv

Saksnr.
FS.sak 39.11

-

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 8.6.2011

Behandling:
Kjell Kruke ba om protokollendring i vedtaket gjort i FS.sak 36.11.
Enstemmig.
Vedtak:
Protokollen vedtas med prokollendring i FS.sak 36.11
-

Brev fra Norges Varemesse, datert 8.7.2011; utstiller på DOGS4ALL 2011

Behandling:
Enstemmig.
Vedtak:
Brevets innhold tas til etterretning.

Saksnr.
FS.sak 40.11
-

Sakstittel
Orienterings- og drøftingssaker

E-post fra NKK vedrørende høring på revisjon av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst (22. mars 2001 nr. 313)
Innholder:
Brev iht. adresseliste fra DN, datert 7.7.2011; Høring på revisjon av Forskrift om utøvelse
av jakt, felling og fangst
Adresseliste (våre interesser er ivaretatt av NKK, iht. liste)
Høringsnotat; Forslag til endringer i Forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt,
felling og fangst

Behandling:
Forbundsstyret har sendt brev til NKK, med kopi til DN og NKKs Jakthundkomite der det blir
anmodet om at NEKF skal inngå som høringspart i saker som vedkommer NEKFs
virksomhet. Tilbakemelding fra NKK v/adm.dir at dette skal følges opp av NKK mot DN.
Hundesaken skal kommenteres fra NEKF.
Enstemmig
Vedtak:
Knut Juvet følger opp saken på vegne av NEKF.
-

Sak fra Troms Elghundklubb, personalsak som gjelder en av klubbens medlemmer og
NKKs dommer
E-post med vedlegg

Behandling:
Forbundsstyret gikk gjennom dokumentasjonen som er fremlagt fra Troms EHK og partene i
saken og brev datert 8.7.11. Dokumentasjonen tas til etterretning og FS anerkjenner måten
styret i Troms EHK nå har håndtert saken.
Enstemmig.
Vedtak:
Dokumentasjonen tas til etterretning og FS anerkjenner måten styret i Troms EHK nå har
håndtert saken.

-

Jotunfjell Fjordane Elghundklubb, e-post av 5.7.2011
Vurdering av gjennomført jaktprøve for elghund, bandhund
E-post med vedlegg

Behandling:
Forbundsstyret gikk gjennom saken slik den er fremlagt av Jotunfjell Fjordane EHK. Ut fra de
gjeldende uttaksregler til NM Bandhund skal ikke 0-prøver være tellende i uttak av deltagere.
Enstemmig
Vedtak:
Forbundsstyret støtter uttaket Jotunfjell Fjordane EHK har gjort iht. fremlagt dokumentasjon.

-

Jotunfjell Fjordane Elghundklubb, e-post av 5.7.2011
Tjenester som arrangører av utstillinger betaler avgift for, men som ikke blir ytt til den
respektive arrangør

Behandling:
NKK har i den siste tiden, slik Forbundsstyret erfarer, hatt mange utfordringer i sin ITavdeling og har ikke kunnet utføre ønsket aktivitet.
Forbundsstyret ønsker likevel å ta inn spørsmålet/henvendelsen fra Jotunfjell Fjordane EHK
til NKK og IT-avdelingen.
Enstemmig
Vedtak:
Forbundsstyret tar saken til drøfting med NKK og NKKs IT-avdeling.
-

Hedmark Elghundklubb, e-post av 29.6.2011
Søknad om støtte til utdanning av jaktprøvedommere

Behandling:
Forbundsstyret har drøftet å gi støtte til utdanning av jaktprøvedommere uten at
Forbundsstyret fant noen støtteordning som kunne forsvares i organisasjonen. Det har vært i
gang et arbeid for å utarbeide utdannings kompendium som er i sluttfasen. Dette kompendiet
skal vurderes for godkjenning av Studiforbundet natur og miljø for at klubber/forbund skal
kunne søke om økonomisk støtte i utdanning av fremtidige dommere.
Forbundssekretæren følger opp saken med utvalget som utarbeider utdanningskompendiet.
Enstemmig
Vedtak:
Forbundssekretæren følger opp saken med utvalget som utarbeider utdanningskompendiet og
sikrer at dette oversendes til Studieforbundet natur og miljø.

-

Hedmark Elghundklubb, e-post av 29.6.2011
Økonomisk støtte til merkostnad tilknyttet oppgave med gjennomføring av
”dobbeltdømming” under årets ”Eidskogprøve”.

Behandling:
Forbundsstyret ønsker å støtte Hedmark EHK økonomisk mht. økte arrangementskostnader
for gjennomføring av ”dobbeltdømming” under årets Eidskogsprøve. Dette pga. Hedmark
EHK er ”pålagt” testdømming etter forslaget til reviderte jaktprøveregler for elghund,
løshund.
Enstemmig.
Vedtak:
Forbundssekretæren ber Hedmark EHK om søknad med konkret kostnadsoverslag iht.
merkostnad for ”dobbeltdømming” under Eidskogsprøve.
-

Høring av forslag til Instruks for NKKs representant ved jaktprøver
Innspill fra Oslo-områdets Elghundklubb pr. e-post 22.6.11

Behandling:
Forbundsstyret har mottatt innpill fra Oslo-området EHK på høringsutkastet som NKK sendte
ut i forbindelse med forslag til Instruks for NKKs representant ved jaktprøver.
Innspillet fra Oslo-området sammenholdes med Forbundsstyrets høringsinnspill.
Enstemmig.
Vedtak:
Endelig innspill fra NEKF på høringsutkastet som NKK har sendt ut i tilknytning til forslaget
om Instruks for NKKs representant på jaktrøver sendes NKK av Forbundssekretæren.
-

Møte i Stockholm, 1. – 3.7.11 angående nordisk samarbeid om felles nordiske
jaktprøveregler for løshund.
o Status arbeidet med reviderte jaktprøveregler fore elghunder, løshund
Orientering v/ Kjell Kruke

Gjennomgang av de enkelte lands innvolvering etter første revidering.
Sverige: 10 lokalklubber og 2 raseklubber har kommet med innspill.70 % av klubbene er
possitive til utkastet til felles regler.
Finland: De er organisert med 19 kenneldistrikt og 3 raseklubber.
I Finland er de generelt positive til utkastet til nye felles regler.
Norge: 17 lokalklubber har kommet med innspill på utkastet til felles regler, hovedsakelig
positive tilbakemeldinger med forslag til justeringer og forbedringer.
Fra 2013 blir det krav til at minst to land har like prøveregler for at FCI kan godkjenne
Internasjonell prøve CACIT.
Åpne for at GPS/Posisjonsbestemmende peiler (PBP) kan benyttes for å styrke bedømmelsen
på prøver. Prøver skal også kunne bedømmes uten bruk av peiler.
2. utkast til regler for prøvedømming høsten 2011 legges ut i begynnelsen av august (Norsk
tekst) Prøvedømming og evaluering avsluttes 30.11.

Neste møte i Nordisk Elghund union blir i Finland 4.12.2011 da siste hånd på reglene blir lagt
og reglene oversendes til de respektive lands årsmøter. Nordisk Elghund unionen sender på
forhånd en samlet felles dispensasjonssøknad til de respektive lands kennelklubber for en
kortere behandlingstid for de nye felles jaktprøveregler for løshund.
Målsettingen er at felles prøveregler godkjennes for bruk høsten 2012.
Det er allerede besluttet at Nordisk mesterskap 2012 dømmes etter felles Nordiske jaktprøveregler.
Finland gjennonfører årsmøter i sine 3 raseklubber de 3 første helgene i mars. Sverige har sitt årsmøte
siste helgen i mars og Norge avholder sitt RS 12.5.2012
Alder ved jakprøvestart. Ingen krav i FCI. Sterkt ønskelig med lik nedre aldersgrense for
jaktprøvestart. Forslag utarbeides til neste møte.
Ved gjennomgang av de enkelt momneter i utkastet til felles Nordiske jaktprøveregler ble det
utvist meget stor vilje til å komme til eneighet og respektere innspill fra det enkelte land.
Det blir utarbeidet ett skogskort lik det Finland bruker i dag for registereing av hendelsesforløp.
Momenter som er ønskelig fra ett avlsmessig synspunkt kan også registerers på skogskortet.
Poengsum for premiering blir en viktig brikke i evalueringen av utkast til felles regler.
Finland og Sverige har: 1. pr. 70 p. 2. pr. 60 p. og 3. pr. 50 p. Den Finske åpenklass blir borte.
Norge har som kjent 75, 65 og 50.

Behandling:
Redegjørelsen tas til etteretning.
Enstemmig.
Vedtak:
Redegjørelsen tas til etteretning.

-

Skriv vedr. NINA-rapporten om ettersøkshunder. Orientering fra Knut Juvet.

Behandling:
Knut Juvet orienterte Forbundsstyret omkring det som har vært gjort i sakens anledning fra
NEKF. Utkast til brev til DN ble gjennomgått.
Enstemmig.
Vedtak:
Forbundssekretæren sender brev til DN med kopi til NKK og NKKs Jakthundkomite.

Saksnr.
FS.sak 41.11

Sakstittel
Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå
Vedlegg:
Møteprotokoll fra møtet 21.7.11 mellom Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå og
Forbundsstyret
Saksfremlegg:
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.
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.

Vurdering:
Avslutvalget for Norsk Elghund Grå (AUNEG) og Forbundsstyret (FS), representert ved
Marianne Holmli gjennomførte møte iht. FS sak 37.11 med vedtak og det vises til protokollen
fra møtet som er vedlagt denne møteinnkallingen.
Etter de erfaringene som ble gjort i møtet 21.7. er FS er kommet til et veiskille mht. til
organiseringen av avlsarbeidet mht. det organisatoriske og det praktiske avlsarbeidet;
ønsker FS å beholde dagens organisering og gjennomføring av avlsarbeidet ?
ønsker FS å endre organiseringen av avlsarbeidet i organisasjonen, generelt og spesielt
for den største elghundrasen ?
ønsker FS å beholde AUNEG med den sammensetningen utvalget har i dag ?
Det er nedsatt et utvalg som har fått sitt mandat til å iverksette evaluering av organisasjonen
Norske Elghundklubbers Forbund, ref. FS.sak 35.11. inkludert avlsarbeidet med tidsfrist for
avlutning av arbeidet 31.3.12. Forbundsstyret vil i utgangspunktet ikke ha tid til å avvente
konklusjonen fra utvalget for å gjøre de nødvendige grep for å få et tilfredsstillende avlsarbeid
for NEG, sett fra de som er satt til å utøve avlsarbeid og de som skal nytte NEKFs resultat av
avlsarbeidet til sine interesser.
Forbundsstyret bør vurdere om det arbeidet som blir gjort/organisert omkring avlsarbeidet i
organisasjonen, generelt og for den enkelte elghundrase, er iht. § 2 Formål i Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund.

Forbundssekretærens innstilling:
Forbundsstyret drøfter, beslutter og iverksetter følgende tiltak:
avlsarbeidet prioriteres i organisasjonen
langsiktig politisk handlingsplan (strategiplan) for avlsarbeidet i Norske
Elghundklubbers Forbund i perioden 2012 – 2016 (iht. Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund, NKKs avelsstrategi (20.11.07), NNKs etiske regler for avl
og oppdrett)
langsiktig budsjett for avlsarbeidet iht. handlingsplan
etablere et godt samarbeid med NKK, IT-avdelingen for å sikre til enhver tid
tilgjengelige oppdaterte og korrekte hundeopplysninger.
strategi på utvikling av godt arbeidsverktøy for organisasjonens avlsutvalg slik at de til
enhver gjeldende arbeidsbeskrivelse for avlsutvalgene kan
Behandling:
Forbundsstyret ønsker ikke å drøfte enkelt punkt i saken før møte mellom Forbundsstyret og
Avlsutvalget for NEG er gjennomført, likeledes møte mellom Avlsutvalget for NEG,
Løshundkomiteen og Forbundsstyret.
Enstemmig.

Vedtak:
Møte mellom Forbundsstyret og Avlsutvalget for NEG, Forbundsstyret, Avlsutvalget for
NEG og Løshundkomiteen gjennomfører møter 2. – 3.9.11.
Konklusjonen for det videre arbeid gjøres med bakgrunn i disse møtene.

Saksnr.
FS.sak 42.11

Sakstittel
Formannsmøte 2. – 4.9.11 / Avlsutvalgsmøte

Formannsmøte 2. – 4.9.11 / Avlsutvalgsmøte
Vedlegg:
Saksfremlegg:
Formannsmøtets form og gjennomføring for fremtiden
Behandling:
Forbundsstyret drøftet inngående meningen og gjennomføring av formannsmøter slik de har
vært gjennomført de siste årene. Formannsmøtet er en viktig møteplass for Forbundsstyret og
områdeklubbene, en møteplass som bør være uavhengig av Representantskapsmøtet.
Forbundsstyret ønsker å gjennomføre møtehelg på høsten der alle utvalg og komiteer møter
sammen med formenn/representanter fra områdeklubbene og Forbundsstyret.
Iht. referat fra Formannsmøtet 1.5.2011 er det ønske om å gjennomføre Formannsmøte på
fredag kveld før RS., noe ikke Forbundsstyret har intensjoner om å endre, men ansvaret for og
gjennomføringen tillegges de områdeklubber som til enhver tid er utpekt av dette møtet.
Vedtak:
Forbundsstyret planlegger å gjennomføre møtehelg 2. – 4.9.2011 der samtlige formenn,
komiteer og utvalg inviteres.

Avlsutvalgsmøte 2. – 4.9.2011
Behandling:
Se behandling av forrige sak.
Vedtak:
Som i forrige sak.

Vurdering:
Gjennomføring av formanns-, utvalgs- og komitemøte 2. – 4.9.11 er en betydelig kostnad for
Forbundsstyret som det ikke er tatt høgde for i budsjettet for 2011. For å forsvare denne
betydelige budsjettoverskridelsen må innholdet i møtet ha en stor betydning for
organisasjonen. Ut fra de arbeid som foregår, ut fra de utfordringene FS har, bør dette møtet
utsettes til november/desember. Dette med bakgrunn i at et møte på dette tidspunkt vil kunne
fange opp til drøfting forslag til reviderte jaktprøveregler for elghunder, løshund, handlings/strategiplaner for avlsarbeidet i NEKF.
Forbundssekretærens innstilling:
Vedtaket i FS.sak 21.11 Drøftings- og orienteringssaker oppheves.
Ny datoer for Formanns-, utvalgs- og komitémøter avventes.

Behandling:
Forbundsstyret er enige i vurderingen og innstillingen Forbundssekretæren har gjort i saken
og følgende vedtak fattes enstemmig:
Vedtak:
Vedtaket i FS.sak 21.11 Drøftings- og orienteringssaker oppheves. Nye datoer for Formanns-,
utvalgs- og komitemøter avventes, men at det arbeides for gjennomføring av Formannsmøte
13. – 15.1.2012.

Saksnr.
FS.sak 43.11

Sakstittel
Arrangementsted for Representantskapsmøtet 2012

Arrangementsted for Representantskapsmøtet 2012
Vedlegg:
Saksfremlegg:
FS.sak 21.11 Drøftings- og orienteringssaker
Fastsettelse av dato for Representantskapsmøtet 2012
Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Representantskapsmøtet 2012 legges til 12.5.2012

Med bakgrunn i vedtaket gjort på Forbundsstyremøtet 19. – 20.5.2011 har Forbundssekretære
innhentet tilbud fra 4 forskjellige og aktuelle hoteller for arrangementet fra 11. – 13.5.2012,
dette er hoteller som tidligere med god erfaring har vært nyttet til tidligere arrangementer.
Disse er Rica Hotel Hamar, Thon Hotel Oslo Airport, Rica Hell Hotel og Rica Hotel
Lillehammer. Rica Hotel Lillehammer har trukket tilbudet grunnet plasskapasitet den aktuelle
helgen.
Vurdering:
Arrangementstedet bør velges ut fra økonomi, tilgjengelighet og tilrettelegging.
Rica Hotel Hamar har i sitt tilbud gitt følgende priser:
Helpensjon pr. person pr. døgn i enkeltrom kr. 1.230,Helpensjon pr. person pr. døgn i dobb.rom kr. 1.030,Rica Hell Hotel:
Helpensjon pr. person pr. døgn i enkeltrom kr. 1.395Helpensjon pr. person pr. døgn i dobb.rom kr. 1.195,Thon Hotel Oslo Airport:
Helpensjon pr. person pr. døgn i enkeltrom kr. 1.525,Helpensjon pr. 2 personer pr. døgn i dobb.rom kr. 2.465,Ut fra de erfaringene som Norske Elghundklubbers Forbund har gjort i gjennomføring av
Representantskapsmøter er det ikke betydelige forskjeller i pris for overnatting og kostnader
for gjennomføring av et såpass betydelig arrangement. De betydelige økonomiske forskjellene
ligger i reisekostnadene, for den enkelte områdeklubb og for Forbundsstyret. Forbundsstyret

ble i 2009 pålagt av Representantskapsmøtet 2009 å drive en drift med innsparing. Dette
medførte til at Forbundstyret isolert sett så på kostnadene for Forbundsstyret. Møte/reisekostnader for den enkelte områdeklubb ble derfor ikke tillagt vesentlig betydning for
valg av arrngementssted.
Forbundsstyret må se på den helhetlige kostnaden for et Representantskapsmøte, inkludert
Forbundsstyret og områdeklubbene. Ut fra et slik vurdering vil et arrangement lagt til
Østlandområdet/Innlandet gi de gunstigste økonomiske vilkårene med hotell- og
reisekostnadene. En betydelig del av delegatene , dvs. alle områdeklubber fra og med SørTrøndelag og sørover, ned til Agderklubbene og Hordaland EHK vil ha en reiseavstand som
bil kan nyttes. De andre klubbene må nytte fly og alternativ transport til arrangementsstedet.
Forbundssekretærens innstilling:
Forbundsstyret vedtar med bakgrunn i pristilbud og adkomst å legge Representantskapsmøtet
2012 til Rica Hotel Hamar.
Behandling:
Forbundsstyret er enige i vurderingen og innstillingen Forbundssekretæren har gjort i saken ut
fra de tilbud etc. som er innhentet og fremforhandlet.
Enstemmig.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar med bakgrunn i pristilbud og adkomst å legge Representantskapsmøtet
2012 til Rica Hotel Hamar.

Saksnr.
FS.sak 44.11

Sakstittel
Søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv

Søknad om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv
Vedlegg:
Søknad fra Oslo-områdets Elghundklubb, datert 7.7.11
Saksfremlegg:
Oslo-omådet Elghundklubb søker Forbundsstyret om tildeling av NEKFs hederstegn i sølv til
et av sine medlemmer.
Søknad med begrunnelse er vedlagt møteinnkallingen
Vurdering:
Ingen
Forbundssekretærens innstilling:
Ingen
Behandling:
Søknaden fra Oslo-området, datert 7.7.11, godkjennes.
Enstemmig
Vedtak:
Søknaden fra Oslo-området, datert 7.7.11, godkjennes og NEKFs sølvmerke og diplom
oversendes elghundklubben.

