
 

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen (Sør) 

Dato:   20.6.2013 

Tid:   Møtestart kl. 14.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Nils-Erik Haagenrud Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Jørn K. Remlo Styremedlem 

Marianne Holmli Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær  

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet, 1. varamedlem  

 

Andre inviterte som møtte: 

Knut Ole Røed, leder av Lov- og Kontrollkomiteen 

 

 

 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Nils-Erik Haagenrud   Kjell Kruke   Jørn K. Remlo 

  

 

  ___________________  ___________________ 

  Marianne Holmli  Vidar Huse 

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 26.13 Referatsaker 

 

 Protokoll fra styremøtet 10.5.13 

 

Behandling: 

Ingen anmerkning og protokoll fra styremøtet, 10.5.13 tas til etterretning. 

 

 Søknad fra Finnmark Elghundklubb om arrangering av NM-Løshund 2014 

 

 Søknad fra Hordaland Elghundklubb om arrangering av NM-Bandhund 2015 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har registrert mottak av søknad fra Hordaland Elghundklubb om arrangering 

av NM-Bandhund 2015. Søknadsfristen for NM-2015 er 15. oktober 2013 og Forbundsstyret 

avventer behandlingen av søknaden til etter denne dato. 

 

 

 Referat fra møte i Avlsutvalget for NEG, 6.6.13 

 

Behandling: 

Ingen anmerkning og referatet fra møte i Avlsutvalget for NEG tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 27.13 Drøftings- og orienteringssaker 

 

 Uttaksregler for Norsk Mesterskap – løs-/bandhund 

 Uttaksregler for Nordisk Mesterskap – løshund 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har erfart og erfarer at gjeldende uttaksregler for Norsk Mesterskap – løs-

/bandhund og gjeldende uttaksregler for Nordisk Mesterskap - løshund skaper uheldige 

diskusjoner og i enkelttilfeller med uheldige utfall ute i områdeklubbene omkring uttak og 

deltagelse i mesterskapene. 

Forbundsstyret vil på nytt revidere uttaksreglene for de nevnte mesterskapene. 

 

Vedtak: 

Vidar Huse får mandat til å konstituere arbeidsgruppe og gjennomføre revidering av 

uttaksreglene for Norsk Mesterskap – løs-/bandhund og Nordisk Mesterskap – løshund. 

Følgende personer inngår i arbeidsgruppen: 

Vidar Huse, Geir Langset (Løshundkomitéen) og Jan K. Lie (Bandhundkomitéen) 

 

 Oppfølging og å etterkomme gjeldende vedtak og avtaler 

 

Behandling: 

Det er viktig for kontinuiteten i Forbundsstyrets arbeid og funksjon at gjeldende vedtak og 

avtaler følges lojalt opp av styret og dets medlemmer. Dette er og viktig for å unngå faren for 

etablering av rykter ute i organisasjonen 

Gjeldende lover, vedtak og avtaler er styrende for all virksomhet i NEKF.  

 

 Møtegodtgjørelser 

 - hvilke møter og anledninger utløser møtegodtgjørelse 

 

Behandling: 

Det er noe uklart hvordan den fastsatte møtegodtgjørelsen for styremedlemmer (RS-vedtak) 

skal brukes og det trengs noen vedtatte retningslinjer på dette. 

Likeledes har styremedlemmene reiseutgifter i forbindelse med sine oppdrag for 

organisasjonen som det ikke ligger noen klare føringer på hvordan skal dekkes. 

 

Vedtak: 

Den gjeldende møtegodtgjørelse skal brukes i de tilfeller arbeidssted må brukes til møter og 

annen virksomhet tillagt arbeidet/funksjonen innen NEKF. 

Kjøregodtgjørelse etter statens satser for oppdragets første 200 km, utover 200 km dekkes 

med ½-parten av statens satser. 

Andre reisekostnader/bespisning dekkes etter dokumentert regning. 

 

 



 Utdanningskomité 

- er dette en etablert/utnevnt komité? 

 

Behandling: 

Det har i noe korrespondanse i organisasjonen dukket opp begrepet «Utdanningskomité». 

Dette begrepet eller komitéen med dette navnet finnes ikke, men komitéen dette gjelder har og 

skal ha benevningen – Eksteriørdommerkomité. 

Eksteriørdommerkomitéen har følgende sammensetning: 

Marianne Holmli 

Ralf Campbell 

Nils-Erik Haagenrud 

 

Forbundsstyret vil utvide denne komitéen med to personer, en fagperson og en person i en 

sekretærfunksjon. 

 

Vedtak: 

Eksteriørdommerkomitéen utvides med følgende personer: 

Per Ø. Halmrast og Forbundssekretæren. 

 

 Brev fra NKK, datert 14.5.13 – Valg på NKKs RS 2013 

 - frist 15.8.13 

 

Behandling: 

Forbundsstyret gikk gjennom oppsettet over valget som skal gjøres på høstens RS i NKK. 

Før NEKF vil oversende sine forslag til kandidater, avventes et møte i Jakthunddivisjonen for 

å samstemme og koordinere kandidatvalgene fra jakthundmiljøet. 

 

 Brev fra NKK, datert 6.5.13 – Høring av NKKs Fellesbestemmelser for prøveregelverk 

 - frist 15.8.13 

 

Behandling: 

Behandling av saken utsettes. 

 

 Korrespondanse fra Avlsutvalget for Laikarasene 

 - vedrørende klage på oppdretter 

 

Behandling: 

Forbundsstyret mottar noen henvendelser med bakgrunn i forhold mellom valpekjøper og 

oppdretter/selger, disse henvendelsene har bl.a. innhold av brudd på kjøpsavtaler, manglende 

registrering etc. 

Dette er vanskelige saker, ikke minst for kjøper. Forbundsstyret har drøftet denne saken og 

tidligere parallelle saker og konklusjonen blir lik med hensyn til Forbundsstyrets oppgave og 

innblanding i disse sakene.  



Disse sakene er et anliggende mellom kjøper og oppdretter/selger og i de enkelte saker blir 

dette regelen og med å vise til muligheten til å forelegge saken for partene til Forbruksrådet/-

ombudet. 

Forbundsstyret kan ved dokumenterte brudd på gjeldende lover, regler og etiske normer, 

agere i forhold til dette, men dette er unntaket. 

 

 

 Brev fra Østerdal Elghundklubb, 6.6.13 

 - Jaktprøveregler for løshund – kommentarer til NKKs Fellesbestemmelser 

 

Behandling: 

Forbundsstyret behandlet brev fra Østerdal Elghundklubb, datert 6.6.13 todelt. 

 

Kommentarer til NKKs Fellesbestemmelser 

Det som i brevet angår kommentarer til NKKs Fellesbestemmelser, vil bli behandlet mht.  

Brev fra NKK, datert 6.5.13 – Høring av NKKs Fellesbestemmelser for prøveregelverk. 

 

Skogskort 

Østerdal Elghundklubb ønsker i sitt brev at kravet om signatur fra hundefører skal påføres det 

nye hjelpemiddelet/arbeidsboken for dommere skal tas vekk fra fellesbestemmelsene. 

Forbundsstyret er enige om at kravet til signatur skal tas ut, dette bl.a. pga. at signatur er alltid 

forpliktende og er et samtykke eller godkjenning. 

Å pålegge hundeføreren dette kravet til samtykke eller godkjenning av et hjelpemiddel/arbeidsbok for 

dommeren for hans bedømming vil ikke være riktig, da det er dommermøtet som tilslutt behandler 

bedømmingen. Da er det uheldig at hundeføreren har gitt fullt og helt tilslutning til dommerens 

vurderinger i forkant av dommermøtet. 

 

Vedtak: 

Kravet til at hundefører/prøvedeltager skal signere dommerens skogskort, tas vekk fra 

Fellesbestemmelsene. 

 

 Brev fra Østerdal Elghundklubb/ e-post fra Hedmark Elghundklubb 

 - Jaktprøveregler for løshund, pkt. 10 «Utdanningsregler for jaktprøvedommere» 

 

Behandling: 

Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak i FS.sak 58.12. 

Forbundsstyret er kjent med at denne saken vil bli drøftet på førstkommende møte i NKKs 

Jakthundkomité. 

 

 

 Brev fra Eirik S. Winther og Ole Jakob Nygård, 4.6.13. 

 - angående Avlsutvalget for Laikarasene 

 

 

 



Behandling: 

Brevets innhold ble drøftet av Forbundsstyret med konklusjonen om at leder Nils-Erik 

Haagenrud følger opp denne saken. 

 

 E-post fra Ivar Tørresdal, 8.4.13 

 

Behandling: 

E-post fra Ivar Tørresdal, datert 8.4.13, formidles til NEKFs områdeklubber 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 28.13 Økonomirapport pr. 31.5.13 

 

 Økonomirapport pr. 31.5.13 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport pr. 15.6.13 legges frem for styret på møtet 20.6.13. 

 

Innstilling til vedtak: 

Økonomirapporten pr. 15.6.13 tas til etterretning. 

 

Behandling: 

Forbundssekretæren redegjorde for den økonomiske situasjonen pr. 15.6. ut fra rapporten som 

ble forelagt styret. 

Følgende vedtak ble gjort enstemmig: 

 

Vedtak: 

Økonomirapporten pr. 15.6.13 tas til etterretning. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 30.13 Endringsforslag til reglene for Årets Hund 

 

 Endringsforslag til reglene for Årets Hund v/Marianne Holmli 

 

Saksutredning: 

Årets Jakthund 

Forandre fra poeng pr 1. pr til " minimum 3 x 1. pr og høyeste gjennomsnittsum". 

Bør innføres for året 2013. 

 

Vurdering:   

Som det er nå så er det kun noen få som sender inn og det er ikke mange fra løshundmiljøet, 

de kan ikke gå så mange prøver da de fleste løshunder ikke er i form før etter 

jakta, bandhundene kan starte i juli og gå helt til snøen setter en stopper for dem. 

 

Saken ble drøftet på styremøtet 10.5.13, FS.sak 25.13, der det ble fattet vedtak om utsettelse 

av forslaget.  

Forbundsstyret ønsker at det skal opprettes en Årets Jakthund, Bandhund og en Årets 

Jakthund, Løshund. 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende endring gjeldende for Årets Jakthund, vedtas av Forbundsstyret og gjøres gjeldende 

fom. 2013. 

2. avsnitt i regelverket endres til: 

Utmerkelse skal årlig deles ut til beste jakthund, løshund og bandhund. 

------ 

Hunden skal minimum ha 3 x 1. premie på jaktprøve, Årets Jakthund blir den hund som har 

høyest gjennomsnittssum av 3 prøver. 

1. linje i siste avsnitt endres til: 

Ved poenglikhet går yngre hunden foran eldre. 

 

Behandling: 

Marianne Holmli gikk igjennom sin vurdering i saken. 

 

Forbundsstyret gjorde følgende enstemmig vedtak: 

 

Vedtak: 

Følgende endring gjeldende for Årets Jakthund, vedtas av Forbundsstyret og gjøres gjeldende 

fom. 2013. 

2. avsnitt i regelverket endres til: 

Utmerkelse skal årlig deles ut til beste jakthund, løshund og bandhund. 

------ 



Hunden skal minimum ha 3 x 1. premie på jaktprøve, Årets Jakthund blir den hund som har 

høyest gjennomsnittssum av 3 prøver. 

1. linje i siste avsnitt endres til: 

Ved poenglikhet går yngre hunden foran eldre. 

 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 31.13 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapsmøtet 2013 

 

 Oppfølging av vedtak gjort av Representantskapsmøtet 2013 

 

Saksutredning: 

Under er de sakene med vedtak som Forbundsstyret er pålagt av Representantskapsmøtet å 

gjennomføre oppført og kommentert: 

----------------------- 

RS.SAK 11.2.13 

FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET 
Forbundsstyret fremmer følgende endringsforslag til Representantskapsmøtet 2013: 

 

LOVER 

for 

NORSK ELGHUNDKLUBBERS FORBUND 

 

Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997 

med endringer godkjent av Representantskapet 16.4.2005,  

endringer godkjent av Representantskapet 1.4.2006,  

endringer godkjent av Representantskapet 12.4.2008, 

endringer godkjent av Representantskapet 18.4.2009 og 

endringer godkjent av Representantskapet 30.4.2011. 

Endringsforslaget ligger ved. 

Endringsforslaget har vært ute til høring i områdeklubbene og tilbakemeldinger 

er hensyntatt. 

Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Endringsforslaget til Lover for Norske Elghundklubbers Forbund slik det nå 

foreligger vedtas av Representantskapsmøtet 2013 som gjeldende Lover for 

Norske Elghundklubbers Forbund. 

 

 

VEDTAK:  Enstemmig vedtatt, med følgende endringer:  

Paragraf 10 – Representantskapsmøte: Pkt 3-3 Representantskapsmøte: 

Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i 

behandlingen av saker fremsatt på lovlig måte. 

Paragraf 12 Representantskapets oppgaver. Pkt 3-5 Representantskapets 

oppgaver. Følgende fjernes: Ved stemmelikhet i Ordførerens, eller i dennes 

fravær Viseordførerens/setteordførerens dobbeltstemme avgjørende. 

 

 

 



Oppfølging: 

Forbundssekretæren har lagt inn de vedtatte endringene i lovteksten og konsultert Lov- og 

Kontrollkomitéen i sakens anledning. 

Den nye lovteksten i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er oversendt til Norsk 

Kennel Klub for endelig godkjennelse. 

 

--------------------- 

RS.sak 11.4.13 

FORSLAG FRA ØSTERDAL ELGHUNDKLUBB 

RS.sak 11.5.13 

FORSLAG FRA TROMS ELGHUNDKLUBB 

 

Disse to forslagene gjaldt championatregler for løshund og bandhund. De opprinnelige 

forslagene fra Østerdal EHK og Troms EHK ble trukket av forslagsstillerne. Det ble etter 

forhandlingsmøte mellom de nevnte klubbene og Forbundsstyret fremlagt et omforent forslag, 

likt vedtaket som enstemmig ble fattet av RS. 

  

Vedtak:  

Forbundsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til nye championat 

regler som skal gjelder for løs og bandhund. Når regel er vedtatt(neste RS) så skal disse 

gjelde for 3 år. Klubben blir representert i gruppa. 

 

Oppfølging: 

Forbundsstyret nedsetter arbeidsgruppe bestående av følgende iht. vedtaket gjort i RS.sak 

11.4.13: 

 

Nils-Erik Haagenrud, leder 

Jørn K. Remlo, styremedlem 

Representant fra Østerdalen EHK 

Representant fra Troms EHK 

Vidar Nyhus, Buskerud EHK 

 

Forbundssekretæren tar kontakt med Østerdal EHK og Troms EHK for oppnevnelse av 

representanter fra de respektive klubbene. 

--------------------- 

 

RS.sak 11.7.13 

FORSLAG FRA VESTOPPLAND ELGHUNDKLUBB 
Vestoppland Elghundklubb fremmer følgende forslag til Representantskapsmøtet 2013:  

 

STYREFORSIKRING 

Norske Elghundklubbers Forbund tegner kollektiv forsikring for alle 

områdeklubbene, og at RS finner en fordelingsnøkkel for å fakturere den 

enkelte klubb. 

 



Forbundsstyret fremmer flg. forslag til vedtak: 

 

Forbundsstyret skal søke tilbud fra forsikringsselskap som har styreforsikring 

som produkt og sende tilbudet ut til den enkelte klubb for vurdering. Det er opp 

til den enkelte klubb å tegne en sådan forsikring. 

 

  Ord til saken: 

  VOEHK la frem saken. 

 

VEDTAK:  Forslaget fra Forbundsstyret enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak i Forbundsstyret: 

Forbundssekretæren kontakter aktuelt forsikringsselskap/-er for innhenting av tilbud og 

effektuerer disse iht. RS-vedtak 11.7.13. 

------------------------- 

 

Oppfølging: 

Forbundssekretæren har hatt kontakt med Gjensidige Forsikring ASA (Gjensidige) i sakens 

anledning. Gjensidige har en næringslivsforsikring med definert forsikringsobjekt under 

benevnelsen «Ansvar for styre». 

NEKF har mottatt tilbud fra Gjensidige Forsikring  ASA om forsikringsordningen «Ansvar 

for styre» 

Dekningen av forsikringen omfatter Forbundsstyret og 22 lokalstyrer i NEKF med en 

forsikringssum dekkende formueskadeansvar på kr. 10 000 000,00. 

Total forsikringspremie i 2013: kr. 8 284,00. 

 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig: 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godtar tilbudet. 

Forbundssekretæren inngår avtale med Gjensidige Forsikring ASA om forsikringsordningen 

«Ansvar for styre» med de betingelsene som ligger i avtalen. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 32.13 Notat fra arbeidsutvalget for Strateginotat av 12.4.12 

 

 Notat fra arbeidsutvalget for Strateginotat av 12.4.12 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret nedsatte gjennom sitt vedtak i FS.sak 50.12, styremøte 10.8.12, en 

arbeidsgruppe bestående av Arnfinn Lien, Vidar Huse, Knut Ole Røed og Arild Visdal for å 

fremarbeide en innstilling forhold til Strateginotat av 12.4.12, pkt. 7.  

Arbeidsgruppen satte møte 15.3.13. 

Innledning 

Arbeidsgruppen (AG) gikk gjennom det som gruppen mente var mandatet og la opp 

drøftingen etter dette. 

En endring av styret i Norsk Elghundklubbers Forbund (NEKF) er betydelig prosess og for å 

sette i gang denne prosessen må målet med endringen være klart definert og verktøyet for å 

sikre at målet nås, må også defineres og forankres. 

Dokumentasjon/rettledning for de ovennevnte utfordringene er regulert i Lover for NEKF og 

må selvsagt også for fremtiden ligge fast i NEKFs Lover. 

 

Drøftinger og innstilling 

Erfaringene AG har er de samme som Evalueringsutvalget la til grunn i sin konklusjon, at det 

er kun leder og nestleder som har fastsatte oppgaver som tillitsvalgt. Kasserer og 

sekretærfunksjonene ligger i dag hos Forbundssekretæren som pt. er ansatt i 40 %. 

Hvordan ønsker AG et fremtidig styre i NEKF? 

Det fremtidige styret bør være et «arbeidende» styre, dvs. styremedlemmene har 

fastsatte/vedtatte konkrete arbeidsoppgaver tillagt den enkelte. Som skal gjennomføres/følges 

opp mellom styremøtene. 

AG ser det som avgjørende for funksjonaliteten i styret at styremedlemmene velges ut fra 

kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet, og at geografisk spredning av styremedlemmene 

således vil være sekundært. 

Likeledes setter AG spørsmål ved lovbestemmelsen om at det kun er adgang til å velge kun 

ett styremedlem fra en områdeklubb mht. det som nevnes i forrige setning. 

 

For at få tak i styremedlemmer med ønsket kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet, vil dette 

være avhengig av valgkomiteen og komiteens medlemmer. Det er valgkomiteen som må finne 

frem til de egnede kandidatene gjennom sitt arbeide mellom Representantskapsmøtene. 

Dette kan gjøres ved å ha kontakt opp mot områdeklubbene gjennom året, valgkomiteen har 

fysiske møter i komiteen, møter med forbundsstyret osv., men AG skal ikke og har heller ikke 

mandat til å instruere valgkomiteen. 

 

 

Valgkomiteen bør møte fulltallig på Representantskapsmøtene. 

 



AG viser også til Evalueringsutvalgets innstilling, nedfelt i Strateginotatet pkt. 9: 

 

Strateginotat av 12.4.12 pkt. 9: 
 

EU viser til punktet om Forbundsstyret vedrørende ønsket kompetanse hos styremedlemmene. 

I pkt. 3. i Instruks for valgkomite (nedfelt i Lover for NEKF), 2. setning; 

«VK kan på eget initiativ fremme forslag på kandidater.» 

EU ser det som ønskelig at den til enhver tid valgte valgkomite skal i større grad vektlegge 

det som er nedfelt og ligger i nevnte setning. Det er viktig sett fra EU si side at for å få tak i 

ønsket kompetanse til styrearbeid, bør valgkomiteen arbeide parallelt med områdeklubbene 

med å finne kandidater til styrevervene. 

Valgkomiteen må ha en mer aktiv rolle med å finne egnede kandidater til styret. 

Dette kan oppnås med egeninnsats og bedre dialog med områdeklubbene. 
 

AG mener som nevnt at styret bør være arbeidende, med det menes at hvert enkelt 

styremedlem har sine dedikerte arbeidsoppgaver, nedfelt i beskrivelse for den enkelte. 

Ut fra det som AG ser som kjerneområde for virksomheten og formålet i organisasjonen, er 

avl og avlsarbeid. Dette ligger fast og klart i lovteksten i NEKFs Lover. 

Ut fra drøftingene og analysene som AG har gjort, ender gruppen med en tilråding om 

utvidelse av sammensetningen av styret fra 5 medlemmer pr. i dag, til 7 valgte medlemmer 

med 1 valgt varamedlem. 

 

AG ser for seg sammensetningen av styret med leder, nestleder og 5 styremedlemmer. 

Arbeids-/ansvarsområdene kan tenkes fordelt som følgende: 

 

Funksjon:   Arbeids-/ansvarsområde: 

Leder    Kommunikasjon, internt og eksternt* 

Nestleder   Kommunikasjon, internt og eksternt* 

1 styremedlem  Avl/utstilling 

1 styremedlem  Løshund 

1 styremedlem  Bandhund 

1 styremedlem  Ettersøk 

--------------- 

1 varamedlem 

 

* Kommunikasjon med områdeklubbene må styrkes med regelmessig kommunikasjon, dette 

pålegges leder og nestleder, men også at styremedlemmene skal tildeles naturlige geografiske 

områdeklubber/regioner og et kommunikasjonsansvar over for disse. 

AG ser ikke nødvendigheten av at styremedlemmene innehar lederrollen i de enkelte 

utvalg/komitéer, men er bindeleddet/den gjennomgående representasjonen fra Forbundsstyret 

i de enkelte arbeids-/ansvarsområder. 

 

AG har også tatt inn i sine drøftinger innstillingen fra arbeidsgruppen som hadde oppgaven 

med å drøfte frem innstilling omkring Forbundsstyret og sekretariatets ansvar og oppgaver. 

AG slutter seg til at følgende blir gjeldende og påsett etterfulgt for Forbundssekretæren: 

 



 Ansvar for Norske Elghundklubbers Forbunds informasjonsarbeid 

 Ansvar for utviklende kontakt med samarbeidspartnere organisasjoner og offentlige 

myndigheter 

 Sekretær for Forbundsstyret og sentrale råd og komiteer 

 Organisasjonsmessig oppfølging av områdeklubber, råd og komiteer. 

 

AG viser forøvrig til Arbeidsnotatet fra nevnte arbeidsgruppe. 

 

AG har oppfatningen av at Forbundssekretæren må tillegges det koordinerende daglige 

arbeidet i organisasjonen, bindeleddet mellom de enkelte utvalg og komiteer, mellom 

utvalg/komiteer og Forbundsstyret, mellom områdeklubbene og Forbundsstyret. 

 

AG mener at følgende organisasjonsskisse kan være veiledende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG gir det ovennevnte til Forbundsstyret som et grunnlag for den videre drøftingen i 

organisasjonen om endring av sammensetning og oppgaver i Forbundsstyret. 

 

Forslag til vedtak: 

Intet 

Representantskapet 

Forbundsstyret 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 
Områdeklubb 

Områdeklubb 

Løshundkomiteen Avlsutvalgene 

Bandhundkomiteen Ettersøksutvalget 

Lov- og Kontrollkomiteen 

Forbundssekretæren 



Behandling: 

Arbeidsnotatet er i tråd med Forbundsstyrets oppfatning og styret ønsker å følge opp notatet 

og dets innhold videre.  

 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig: 

 

Vedtak: 

Innholdet i notatet med Forbundsstyrets kommentarer legges frem som orienteringssak for 

Representantskapsmøte 24.5.2014. Saken skal deretter forberedes og fremlegges som forslag 

til endelig behandling av Representantskapsmøtet i 2015. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 33.13 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

 Komitéer og utvalg oppnevnt av Forbundsstyret 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret står fremfor behandling/vedtak av instrukser for Løshundkomitéen, 

Bandhundkomitéen og Avlsutvalgene. 

Det er flere av bl.a. Avlsutvalgene som i dag ikke er funksjonelle iht. intensjonene med det 

ønskede arbeidet de skal utføre på vegne av Forbundsstyret 

 

Det vises forøvrig til Arbeidsnotatet fra arbeidsgruppen bestående av Arnfinn Lien, Vidar 

Huse, Knut Ole Røed og Arild Visdal for å fremarbeide en innstilling forhold til Strateginotat 

av 12.4.12, pkt. 7. (Notatet er utsendt Forbundsstyret 16.5.13.) FS.sak 32.13 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren mener at tiden er inne for Forbundsstyret (FS) til å gjennomføre 

gjennomgang av organisasjonsarbeidet for alle komiteer og utvalg, herunder utvelgelse av 

medlemmer og ledere. 

I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund velges Lov- og Kontrollkomitéen og 

Valgkomitéen av Representantskapet, dette er de eneste RS-valgte komitéene. 

 

Alle andre komitéer og utvalg nedsettes av Forbundsstyret i den hensikt at disse skal være til 

faglig støtte og arbeidsavlastende for FS på enkelte dedikerte områder.  

Det skal ikke være tvil om disse komitéer og utvalg er underlagt FS og vedtak gjort i FS, ei 

heller at det er FS som har ansvar for all virksomhet i Norske Elghundklubbers Forbund 

mellom Representantskapets møter (RS) inkludert de FS-nedsatte komitéenes/utvalgenes 

arbeid. 

Effektuering av vedtak gjort av RS er FS sitt anliggende, ikke den enkelte komité eller utvalg, 

selv om den eller disse er satt til å utrede vedtakene på vegne av FS med innstilling til FS.  

FS har således rett til å ta innstillingene fra komitéene/utvalgene til følge eller forkaste disse. 

Vil det være gunstig for en eventuell gjennomgang å fristille medlemmene i komitéer og 

utvalg? 

De samme medlemmene kan selvsagt oppnevnes på nytt, men i en slik fristilling har 

Forbundsstyret mulighet til å gjøre de endringer/revideringer som FS finner nødvendige og 

formålstjenlige. 

 

Innstilling til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 



Vedtak: 

Saken utsettes til neste styremøte. 

Forbundssekretæren legger frem oversikt over Forbundsstyrets utnevnte komitéer og utvalg 

med medlemmer til neste møte. 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 34.13 Instruks for Bandhundkomitéen 

 

 Instruks for Bandhundkomitéen 

 

Saksutredning: 

Denne saken var opp til behandling på styremøtet hvor Forbundsstyret ikke behandlet FS.sak 

15.13. pga. Jørn K. Remlo ikke var tilstede. 

 

Forslag fra Bandhundkomitéen/Jørn Remlo: 

 

INSTRUKS 

FOR BANDHUNDKOMITEEN I NEKF 
 
I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er formålet for organisasjonen nedfelt i 

 

§ 2   Formål 

 

NEKF har til formål: 

å arbeide for ansvarlig hundehold 

å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske å fremme interessen for 

elghundrasene og riktig bruk av disse. 

 

Formålet søkes fremmet ved: 

å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk 

• å avholde jaktprøver 

• å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt 

• å avholde utstillinger og unghundfremvisninger 

• å veilede i avl og oppdrett av elghunder  

• å overvåke og fastsette rasenes standard  

• å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere 

• å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

 optimalt samarbeide   

• å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse. 

 

Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne formålet 

best mulig. 

 

UTNEVNELSE 

Bandhundkomiteen (BHK) utnevnes av Forbundsstyret (FS) for 2-to år av gangen på første 

styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.  

BHK innkalles til minst ett felles møte med FS i løpet av hvert kalenderår.  

BHKs leder utnevnes av FS i samme periode og har det overordnede ansvar for koordinering 

av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.  

BHK er fagkomité for NKKs Jakthundkomité i forbindelse med jaktprøver for elghund – 

bandhund.  



FS står fritt til å utnevne det antall medlemmer i BHK som FS til en hver tid finner det 

nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid.  

Komitemedlemmer skal fortrinnsvis ha lang og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med 

løshund, samt være autoriserte bandhunddommere.  

BHK er Norske Elghundklubbers Forbund sitt arbeidsverktøy i utviklingen av bandhund, både 

i jakt- og prøveform.  

BHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere og dommere innenfor tolkning 

av jaktprøvereglene.  

BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon, 

hundedata og annen relevant informasjon omkring bandhundprøver.  

BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon, 

hundedata og annen relevant informasjon omkring bandhundprøver.  

Det skal føres protokoll fra møter og fra alle behandlende saker i komiteen.  

Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret fortløpende og alle utvalgets papirer er NEKF 

eiendom. I forbindelse med større prosjekt og/eller utviklingsarbeid, skal BHK utarbeide 

budsjett som godkjennes av FS.  

Kjøp av tjenester i forbindelse med komitéarbeidet skal etter dokumentasjon godkjennes av 

Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.  

 

Bandhundkomiteen skal:  
 

• Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med bandhund skal 

 LHK være NEKF sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av 

 elghundrasene som bandhund, herunder jakt-, fersk- og elgsporprøver. 

 

• Holde seg oppdatert om jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov, 

 videreutvikle jaktprøvereglene, herunder fersk- og elgsporprøver, og foreslå 

 endringer av reglene som fremmes for RS.  

 

• Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for 

 bandhundprøvedommere.  

 

• BHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til 

 som kan ha betydning for komiteens arbeid.  

 

• BHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver 

 og prosentvis premiering, samt presentere komiteens arbeid på RS.  

 

• BHKs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret 

 fastsetter godtgjøring for medlemmer i BHK.  

 

• BHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av bandhund som jakthund, 

 samt i avholdelse av bandhundprøver.  

 

• BHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre 

 aktuelle fora som er formålstjenlig for komitéarbeidet.  

 

• BHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av 

 interesseområder, samt ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for 

 komitéarbeidet. Dette i samråd med FS / Forbundssekretær. 

 



• BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med 

 informasjon, hundedata og annen relevant informasjon omkring 

 bandhundprøver.          

 

• Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Bandhund, herunder å stille 

 medlemmer til disposisjon som NKK-representant og dommer etter behov.  

 

• Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under BHK ansvar 

 og virkeområde.  

 

Vurdering: 

Forbundsstyret (FS) har pr. dato 1-en instruks som er gjeldende for komiteer og utvalg, 

Instruks for Avlsutvalg i Norske Elghundklubbers Forbund.  

Denne instruksen er forholdsvis kort og konsis, den gir den eksakte veiledning for utvalgene i 

det arbeidet som FS forventer skal bli utført. 

Det er viktig at Forbundsstyret utarbeider alle sine instrukser etter samme prinsipp og 

grunnlag. 

Det spesifikke innholdet i instruksen for den respektive komité/utvalg, må beskrive 

komiteens/utvalgets funksjon og mandat, være veiledende og instruerende på hvordan 

Forbundsstyret ønsker at komitéens/utvalgets arbeid skal gjennomføres, med rapportering 

osv. 

I møtet i Avlsutvalget for NEG ble innhold i andre komitéers eventuelle instrukser omkring 

avl drøftet med følgende konklusjon i referatets pkt. 3: 

  

Avklaring andre instrukser vedr. avl. Viktig at alt rundt avl ligger i de respektive 

avlsutvalg. AU-NEG krever at alt vedrørende avl i forslaget til instrukser for løs- og 

bandhund fjernes. Viktig med klart og tydelig ansvar. 

 

Dette er hensyntatt i innstillingen til vedtak. 

 

Innstilling til vedtak: 

Forbundsstyret vedtar følgende tekst for Instruks for Bandhundkomiteen med gyldighetstid 

iht. den tidsperioden utvalget er satt til å fungere: 

 

INSTRUKS FOR BANDHUNDKOMITÉEN I NEKF 2013 – XXXX 

 
Bandhundkomitéen, heretter kalt BK utnevnes av Forbundsstyret for 4 - fire år av gangen på første 

styremøte etter RS eller ved behov i løpet av perioden.  

FS utnevner BKs leder for samme periode og som skal ha det overordnede ansvaret for 

koordineringen BKs arbeid, innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og 

protokollering av saksbehandlingen.  

Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende og alle BKs dokumenter er 

NEKFs eiendom. 

 

 

1. BK skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret (FS) om saker som FS får kjennskap til som 

kan ha betydning for BKs arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene. 

 



2. BK skal sende årsberetning til FS, herunder antall jaktprøver for bandhund, ferskspor- og 

elgsporprøver som er gjennomført gjennom året med prosentvis premiering, samt presentasjon av 

BKs arbeid for Representantskapet. 

 

3. BK skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. komitéens handlingsplan. 

3.1.  BKs inntekter og utgifter skal inngå i NEKFs regnskap. 

3.2.  FS fastsetter godtgjørelsen for medlemmene i LK. 

 

4. Ved behov for kjøp av tjenester i forbindelse med BKs virke, skal dette godkjennes av FS i forkant 

av kjøpet. 

 

5. BK skal utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendiet for jaktprøvedommere, bandhund. 

 

6. BK skal på nærmere gitt oppdrag fra FS revidere gjeldende Jaktprøveregler for elghund, 

bandhund og gjeldende regler for fersk- og elgsporprøver. Forslag til endringer innstilles til FS. 

 

7. BK skal være rådgiver for områdeklubbene, hundeførere, prøveledere og dommere i tolkning av 

gjeldende Jaktprøveregler for elghund, bandhund og av gjeldende regler for fersk- og 

elgsporprøver. 

 

8. BK er NEKFs inspirator og pådriver i bruk av bandhund som jakthund, samt for områdeklubbene 

for gjennomføring av bandhundprøver.  

 

9. BK skal samarbeide med andre komitéer og utvalg i NEKF og andre fora som er formålstjenlige 

for komitéens arbeid, dette i samråd med FS/Forbundssekretær. 

 

10. BK kan ta kontakt med andre organisasjoner på tvers av interesseområder, samt kompetanse der 

komitéen finner dette formålstjenlig for BKs arbeid. 

 

11. BK skal støtte områdeklubbene i avviklingen av Norsk Mesterskap for Bandhund, herunder stille 

komitéens medlemmer til disposisjon i funksjonen NKK-representant og dommere ved behov. 

 

12. BK skal ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under BKs virkeområde. 

 

 

 

Sted:        Dato:  

 

Som medlem av Bandhundkomitéen er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i 

denne instruks. 

 

Komitémedlem:    

      

_______________________     

Signatur  

 



Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmitg. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar følgende tekst for Instruks for Bandhundkomiteen med gyldighetstid 

iht. den tidsperioden utvalget er satt til å fungere: 

 

INSTRUKS FOR BANDHUNDKOMITÉEN I NEKF 2013 – XXXX 

 
Bandhundkomitéen, heretter kalt BK utnevnes av Forbundsstyret for 4 - fire år av gangen på første 

styremøte etter RS eller ved behov i løpet av perioden.  

FS utnevner BKs leder for samme periode og som skal ha det overordnede ansvaret for 

koordineringen BKs arbeid, innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og 

protokollering av saksbehandlingen.  

Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende og alle BKs dokumenter er 

NEKFs eiendom. 

 

 

13. BK skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret (FS) om saker som FS får kjennskap til som 

kan ha betydning for BKs arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene. 

 

14. BK skal sende årsberetning til FS, herunder antall jaktprøver for bandhund, ferskspor- og 

elgsporprøver som er gjennomført gjennom året med prosentvis premiering, samt presentasjon av 

BKs arbeid for Representantskapet. 

 

15. BK skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. komitéens handlingsplan. 

15.1. BKs inntekter og utgifter skal inngå i NEKFs regnskap. 

15.2. FS fastsetter godtgjørelsen for medlemmene i LK. 

 

16. Ved behov for kjøp av tjenester i forbindelse med BKs virke, skal dette godkjennes av FS i forkant 

av kjøpet. 

 

17. BK skal utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendiet for jaktprøvedommere, bandhund. 

 

18. BK skal på nærmere gitt oppdrag fra FS revidere gjeldende Jaktprøveregler for elghund, 

bandhund og gjeldende regler for fersk- og elgsporprøver. Forslag til endringer innstilles til FS. 

 

19. BK skal være rådgiver for områdeklubbene, hundeførere, prøveledere og dommere i tolkning av 

gjeldende Jaktprøveregler for elghund, bandhund og av gjeldende regler for fersk- og 

elgsporprøver. 

 

20. BK er NEKFs inspirator og pådriver i bruk av bandhund som jakthund, samt for områdeklubbene 

for gjennomføring av bandhundprøver.  

 

21. BK skal samarbeide med andre komitéer og utvalg i NEKF og andre fora som er formålstjenlige 

for komitéens arbeid, dette i samråd med FS/Forbundssekretær. 

 

22. BK kan ta kontakt med andre organisasjoner på tvers av interesseområder, samt kompetanse der 

komitéen finner dette formålstjenlig for BKs arbeid. 

 

23. BK skal støtte områdeklubbene i avviklingen av Norsk Mesterskap for Bandhund, herunder stille 

komitéens medlemmer til disposisjon i funksjonen NKK-representant og dommere ved behov. 

 



24. BK skal ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under BKs virkeområde. 

 

 

Sted:        Dato:  

 

Som medlem av Bandhundkomitéen er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i 

denne instruks. 

 

Komitémedlem:    

      

_______________________     

Signatur  



 

 Sakstittel 

FS.sak 35.13 Instruks for Løshundkomitéen 

 

 Instruks for Løshundkomitéen 

 

Saksutredning: 

Samme sak, FS.sak 16.13 var fremmet til behandling på styremøtet 15. – 16.3.13, men utsatt. 

Forslag til Instruks for Løshundkomiteen er vedlagt denne innkallingen fra Løshundkomiteen 

og Vidar Huse. 

 

Forslag fra Vidar Huse: 

 

INSTRUKS 

FOR LØSHUNDKOMITEEN I NEKF 
 
I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er formålet for organisasjonen nedfelt i 

 

§ 2   Formål 

 

NEKF har til formål : 

å arbeide for ansvarlig hundehold 

å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske å fremme interessen for 

elghundrasene og riktig bruk av disse. 

 

Formålet søkes fremmet ved: 

å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk 

• å avholde jaktprøver 

• å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt 

• å avholde utstillinger og unghundfremvisninger 

• å veilede i avl og oppdrett av elghunder  

• å overvåke og fastsette rasenes standard  

• å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere 

• å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå 

 optimalt samarbeide   

• å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse. 

 

Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne formålet 

best mulig. 

 

UTNEVNELSE 

Løshundkomiteen (LHK) utnevnes av Forbundsstyret (FS) for 2-to år av gangen på første 

styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.  

LHK innkalles til minst ett felles møte med FS i løpet av hvert kalenderår.  

LHKs leder utnevnes av FS i samme periode og har det overordnede ansvar for koordinering 

av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.  

LHK er fagkomité for NKKs Jakthundkomité i forbindelse med jaktprøver for elghund – 

løshund.  



FS står fritt til å utnevne det antall medlemmer i LHK som FS til en hver tid finner det 

nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid.  

Komitemedlemmer skal fortrinnsvis ha lang og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med 

løshund, samt være autoriserte løshunddommere.  

LHK er Norske Elghundklubbers Forbund sitt arbeidsverktøy i utviklingen av løshund, både i 

jakt- og prøveform.  

LHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere og dommere innenfor tolkning 

av jaktprøvereglene.  

LHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon, 

hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.  

LHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon, 

hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.  

Det skal føres protokoll fra møter og fra alle behandlende saker i komiteen.  

Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret fortløpende og alle utvalgets papirer er NEKF 

eiendom. I forbindelse med større prosjekt og/eller utviklingsarbeid, skal LHK utarbeide 

budsjett som godkjennes av FS.  

Kjøp av tjenester i forbindelse med komitéarbeidet skal etter dokumentasjon godkjennes av 

Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.  

 

Løshundkomiteen skal:  
 

• Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med løshund skal LHK være 

 NEKF sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av elghundrasene som løshund, 

 herunder jaktprøver, fersk- og elgsporprøver. 

 

• Holde seg oppdatert om jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov, 

 videreutvikle jaktprøvereglene og bidra til å forbedre fersk- og elgsporprøver, 

 herunder foreslå endringer av reglene som fremmes for RS.  

 

• Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for løshundprøvedommere.  

 

• LHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan 

 ha betydning for komiteens arbeid.  

 

• LHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver og 

 prosentvis premiering, samt presentere komiteens arbeid på RS.  

 

• LHKs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret 

 fastsetter godtgjøring for medlemmer i LHK.  

 

• LHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av løshund som jakthund, samt i 

 avholdelse av løshundprøver.  

 

• LHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre aktuelle 

 fora som er formålstjenlig for komitéarbeidet.  

 

• LHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av interesseområder, 

 samt ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for komitéarbeidet. Dette i 

 samråd med FS / FS.sekr.  

 



• LHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med 

 informasjon, hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.          

 

• Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Løshund, herunder å stille medlemmer til 

 disposisjon som NKK-representant og dommer etter behov.  

 

• Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LHK ansvar og 

 virkeområde.  

 

 

Forslag fra Løshundkomiteen v/Kjell Kruke: 

 

 
INSTRUKS 

FOR LØSHUNDKOMITEEN I NEKF 

 
Løshundkomiteen heretter kalt LHK utnevnes av Forbundsstyret heretter kalt FS. For 2-to år 

av gangen på første styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.  

LHK innkalles til minst ett felles møte i løpet av hvert kalenderår.  

LHK’s leder utnevnes av forbundsstyret i samme periode og har det overordnede ansvar for 

koordinering av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.  

LHK er fagkomité for NKK’s jakthundkomite i forbindelse med jaktprøver for elghunder – 

løshund.  

Forbundstyret står fritt til å utnevne det antall medlemmer i LHK som FS til en hver tid finner 

nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid. Komitemedlemmer skal ha lang 

og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med løshund, samt være autoriserte løshunddommere.  

LHK er Norske Elghundklubbers forbund sitt redskap i arbeidet i utviklingen av løshund, 

både som jakt- og prøveform. LHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere 

og dommere innenfor tolkning av jaktprøvereglene. Videre skal LHK ved behov bistå 

avlsutvalgene i forbindelse med avl innenfor løshundlinjene i de forskjellige elghundrasene, 

og står ansvarlig overfor NEKF i dette arbeidet.  

Det skal føres protokoll (fortrinnsvis elektronisk) over behandlingen av alle saker i komiteen. 

Alle utvalgets papirer er NEKF eiendom. Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret 

fortløpende. Ved behov, f.eks. i forbindelse med større prosjekt eller utviklingsarbeide, skal 

LHK utarbeide budsjett som godkjennes av FS. Alle andre behov for kjøp av tjenester i 

forbindelse med komitéarbeidet skal dette godkjennes av Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.  

 

Løshundkomiteen skal:  
1.  Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med løshund skal LHK være 

 NEKF sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av elghundrasene som løshund, 

 herunder jaktprøver og sporprøver.  

 

2.  Holde seg oppdatert på jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov, 

 videreutvikle jaktprøvereglene og bidra til å forbedre sporprøvereglene, herunder 

 foreslå endringer av reglene som fremmes for RS.  

 

3.  Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for løshundprøvedommere.  

 

4.  LHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan 

 ha betydning for komiteens arbeid.  



 

5.  LHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver og 

 prosentvis premiering samt presentere komiteens arbeid på RS.  

 

6.  LHKs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret 

 fastsetter godtgjøring for medlemmer i LHK.  

 

7.  LHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av løshund som jakthund, samt 

 avholdelse av løshundprøver.  

 

8.  LHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre aktuelle 

 fora som er formålstjenlig for komitéarbeidet.  

 

9.  LHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av interesseområder, 

 samt ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for komitéarbeidet.  

 

10.  Ved behov kan LHK bistå avlsutvalgene i forbindelse med avl innenfor løshundlinjene 

 i de forskjellige elghundrasene.  

 

11.  Bistå avlsutvalgene (AU) i arbeidet med å måle/dokumentere bruksegenskapene 

 innenfor løshundlinjene i de forskjellige rasene, gjerne gjennom nordisk samarbeid.  

 

12.  Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Løshund, herunder å være NKK-

 representant eller dommer ved behov.  

 

13.  Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LHK ansvar og 

 virkeområde.  

 

Vurdering: 

Forbundsstyret (FS) har pr. dato 1-en instruks som er gjeldende for komiteer og utvalg, 

Instruks for Avlsutvalg i Norske Elghundklubbers Forbund.  

Denne instruksen er forholdsvis kort og konsis, den gir den eksakte veiledning for utvalgene i 

det arbeidet som FS forventer skal bli utført. 

Det er viktig at Forbundsstyret utarbeider alle sine instrukser etter samme prinsipp og 

grunnlag. 

Det spesifikke innholdet i instruksen for den respektive komité/utvalg, må beskrive 

komiteens/utvalgets funksjon og mandat, være veiledende og instruerende på hvordan 

Forbundsstyret ønsker at komitéens/utvalgets arbeid skal gjennomføres, med rapportering 

osv. 

I møtet i Avlsutvalget for NEG ble innhold i andre komitéers eventuelle instrukser omkring 

avl drøftet med følgende konklusjon i referatets pkt. 3: 

  

Avklaring andre instrukser vedr. avl. Viktig at alt rundt avl ligger i de respektive 

avlsutvalg. AU-NEG krever at alt vedrørende avl i forslaget til instrukser for løs- og 

bandhund fjernes. Viktig med klart og tydelig ansvar. 

 

Dette er hensyntatt i innstillingen til vedtak. 

 



 

Innstilling til vedtak: 

Forbundsstyret vedtar følgende tekst for Instruks for Bandhundkomiteen med gyldighetstid 

iht. den tidsperioden utvalget er satt til å fungere: 

 

 

 

INSTRUKS FOR LØSHUNDKOMITÉEN I NEKF 2013 – XXXX 

 
Løshundkomitéen, heretter kalt LK utnevnes av Forbundsstyret for 4 - fire år av gangen på første 

styremøte etter RS eller ved behov i løpet av perioden.  

FS utnevner LKs leder for samme periode og som skal ha det overordnede ansvaret for 

koordineringen LKs arbeid, innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og 

protokollering av saksbehandlingen.  

Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende og alle LKs dokumenter er 

NEKFs eiendom. 

 

 

1. LK skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret (FS) om saker som FS får kjennskap til som 

kan ha betydning for LKs arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene. 

 

2. LK skal sende årsberetning til FS, herunder antall jaktprøver for løshund som er gjennomført 

gjennom året med prosentvis premiering, samt presentasjon for Representantskapet av LKs arbeid 

iht. årsberetning. 

 

3. LK skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. komitéens handlingsplan. 

3.1.  LKs inntekter og utgifter skal inngå i NEKFs regnskap. 

3.2.  FS fastsetter godtgjørelse for komitéens medlemmer. 

 

4. Ved behov for kjøp av tjenester i forbindelse med LKs virke, skal dette godkjennes av FS i forkant 

av kjøpet. 

 

5. LK skal utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendiet for jaktprøvedommere, løshund. 

 

6. LK skal på nærmere gitt oppdrag fra FS revidere gjeldende Jaktprøveregler for elghund, løshund. 

Forslag til endringer innstilles til FS. 

 

7. LK skal være rådgiver for områdeklubbene, hundeførere, prøveledere og dommere i tolkning av 

gjeldende Jaktprøveregler for elghund, løshund.  

 

8. LK er NEKFs inspirator og pådriver i bruk av løshund som jakthund, samt for områdeklubbene 

for gjennomføring av løshundprøver.  

 

9. LK skal samarbeide med andre komitéer og utvalg i NEKF og andre fora som er formålstjenlige 

for komitéens arbeid, dette i samråd med FS/Forbundssekretær. 

 

10. LK kan ta kontakt med andre organisasjoner på tvers av interesseområder, samt kompetanse der 

komitéen finner dette formålstjenlig for LKs arbeid. 

 

11. LK skal støtte områdeklubbene i avviklingen av Norsk Mesterskap for Løshund, herunder stille 

komitéens medlemmer til disposisjon i funksjonen NKK-representant og dommere ved behov. 

 

12. LK skal ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LKs virkeområde. 

 



Sted:        Dato:  

 

Som medlem av Løshundkomitéen er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i 

denne instruks. 

 

Komitmedlem:    

      

_______________________     

Signatur  

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar følgende tekst for Instruks for Bandhundkomiteen med gyldighetstid 

iht. den tidsperioden utvalget er satt til å fungere: 

 

 

 

INSTRUKS FOR LØSHUNDKOMITÉEN I NEKF 2013 – XXXX 

 
Løshundkomitéen, heretter kalt LK utnevnes av Forbundsstyret for 4 - fire år av gangen på første 

styremøte etter RS eller ved behov i løpet av perioden.  

FS utnevner LKs leder for samme periode og som skal ha det overordnede ansvaret for 

koordineringen LKs arbeid, innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og 

protokollering av saksbehandlingen.  

Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende og alle LKs dokumenter er 

NEKFs eiendom. 

 

 

13. LK skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret (FS) om saker som FS får kjennskap til som 

kan ha betydning for LKs arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene. 

 

14. LK skal sende årsberetning til FS, herunder antall jaktprøver for løshund som er gjennomført 

gjennom året med prosentvis premiering, samt presentasjon for Representantskapet av LKs arbeid 

iht. årsberetning. 

 

15. LK skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. komitéens handlingsplan. 

15.1.  LKs inntekter og utgifter skal inngå i NEKFs regnskap. 

15.2.  FS fastsetter godtgjørelse for komitéens medlemmer. 

 

16. Ved behov for kjøp av tjenester i forbindelse med LKs virke, skal dette godkjennes av FS i forkant 

av kjøpet. 

 

17. LK skal utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendiet for jaktprøvedommere, løshund. 

 



18. LK skal på nærmere gitt oppdrag fra FS revidere gjeldende Jaktprøveregler for elghund, løshund. 

Forslag til endringer innstilles til FS. 

 

19. LK skal være rådgiver for områdeklubbene, hundeførere, prøveledere og dommere i tolkning av 

gjeldende Jaktprøveregler for elghund, løshund.  

 

20. LK er NEKFs inspirator og pådriver i bruk av løshund som jakthund, samt for områdeklubbene 

for gjennomføring av løshundprøver.  

 

21. LK skal samarbeide med andre komitéer og utvalg i NEKF og andre fora som er formålstjenlige 

for komitéens arbeid, dette i samråd med FS/Forbundssekretær. 

 

22. LK kan ta kontakt med andre organisasjoner på tvers av interesseområder, samt kompetanse der 

komitéen finner dette formålstjenlig for LKs arbeid. 

 

23. LK skal støtte områdeklubbene i avviklingen av Norsk Mesterskap for Løshund, herunder stille 

komitéens medlemmer til disposisjon i funksjonen NKK-representant og dommere ved behov. 

 

24. LK skal ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LKs virkeområde. 

 

Sted:        Dato:  

 

Som medlem av Løshundkomitéen er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn i 

denne instruks. 

 

Komitmedlem:    

      

_______________________     

Signatur 



 

 Sakstittel 

FS.sak 36.13 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 2009 - 2013 

 

 Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund 2009 - 2013 

 

Saksutredning: 

Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har gyldighetstid ut 

inneværende år og Forbundsstyret må vurdere å gjøre vedtak mht. til instruksen: 

o skal gjeldende instruks for avlsutvalgene i NEKF også være gjeldende for neste 

periode, nåværende går ut 2.11.2009? 

 Avlsutvalget for NEG hadde på sitt telefonmøte 6.6.13 oppe til drøfting 

gjeldende instruks, med konklusjon om at pkt. 7 i Instruks for Avlsutvalg i 

Norske Elghundklubbers Forbund endres i tekst til: 

 

«AU sørge for en enhetlig digital presentasjon på Forbundets hjemmeside/Portal 

som skal inneholde følgende:  

 

 Unghunder  

 Hannhunder  

 Tispelister  

 Valpelister  

 Helsestatus*  

 Avlsverdier (Avlsindeks)* 

 

*presenteres når dette er klart)» 

 

Vurdering: 

Forbundsstyret bør revidere Instruks for Avlsutvalgene i Norske Elghundklubbers Forbund i 

sin helhet inkl. å ta inne forslaget til tekstendring fra Avlsutvalget fra NEG. 

En revidert instruks bør være utarbeidet for vedtak på Forbundsstyremøtet 28.8.13. 

 

Innstilling til vedtak: 

Forbundssekretæren utarbeider forslag til revidert Instruks for Avlsutvalgene i Norske 

Elghundklubbers Forbund som legges frem for Forbundsstyret til behandling og vedtak på 

styremøtet 28.8.13. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundssekretæren utarbeider forslag til revidert Instruks for Avlsutvalgene i Norske 

Elghundklubbers Forbund som legges frem for Forbundsstyret til behandling og vedtak på 

styremøtet 28.8.13. 

 

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 37.13 Vurdering av habilitet 

 

 Vurdering av habilitet 

 

Saksutredning: 

Valgt RS-ordfører Ivar Horrigmo har i dag følgende tillitsverv i organisasjonen Norske 

Elghundklubbers Forbund: 

 RS-ordfører 2013/2014, valgt av Representantskapsmøtet 2013 

 Medlem av Løshundkomitéen, utnevnt av Forbundsstyret 

 Valgt kasserer i Telemark Elghundklubbs av klubbens årsmøte 

 

 

Vurdering: 

I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er følgende nedfelt § 3-5 Representantskapets 

oppgaver: 

 

«RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen, 

Valgkomiteen eller Fullmaktskomiteen.» 

Løshundkomitéen er et svært viktig utvalg i NEKF-organisasjonen og prinsipielt bør 

utvelgelse av medlemmer til utvalget sees opp mot ovennevnte paragraf selv om hva 

saksutredningen omhandler ikke er beskrevet i NEKFs Lover. 

Det vurderes at Ivar Horrigmo gjennom sin funksjon som RS-ordfører vil møte 

habilitetsspørsmålet i gjennomføring av fremtidige Representantskapsmøter mht. sine andre 

funksjoner i organisasjonen. 

Saken tas til behandling for å gjøre et prinsipielt vedtak som vil kunne få presedens for senere 

habilitetsspørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

Intet 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende forslag enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken oversendes Lov- og Kontrollkomitéen for vurdering og tilråding.



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 38.13 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

Saksutredning: 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 21.13 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

 Utredning om nødvendighet for registrering i Merverdiavgiftregisteret 

 

Saksinnstilling: 

Det vises til e-post sendt fra Forbundssekretæren til styremedlemmene i Forbundsstyret 10.4. 

og 22.4. då. vedrørende registering av NEKF i Merverdiavgiftregisteret. 

Viktigheten av å få utredet dette er betydelig, noe som fremkommer i tilbakemeldingene fra 

Ernst & Young AS (EY) gjennom de e-postene fra EY som er videresendt Forbundsstyre-

medlemmene. 

Undertegnede mener at tilbakemeldingene fra EY er av en karakter som tilsier at saken bør 

utredes.  

Forbundssekretæren legger frem beregning av merverdiavgift ut fra regnskapet i 2012 og 

gjør en beregning i forhold til momskompensasjon utbetalt av NKK i 2012 til møtet 28.4. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ønske å ta opp igjen saken på styremøtet 21.5.13. Forbundsstyresekretæren 

skal innen den tid innhente informasjon fra tilsvarende organisasjoner omkring håndtering av 

merverdiavgift. 

En utredning av nødvendig profesjonell bistand vil generere betydelig kostnad og 

Forbundsstyret ønsker å være sikre på at et utredningsarbeid er fornuftig og nødvendig. 

Følgende vedtak ble fattet, enstemmig. 

 

Vedtak: 

Konklusjon og vedtak om utredning skal gjennomføres, utsettes til styremøtet 21.5.13. 

 

Vurdering: 

Forbundssekretæren har vært i kontakt med Norske Harehundklubbers Forbund og 

Fuglehundklubbenes Forbund i sakens anledning med forespørsel omkring omsetning i disse 

respektive organisasjonene og håndtering av merverdiavgift. Tilbakemeldingen fra disse to er 

likelydende om at de pr. dato har ikke et omsetningsvolum som tilsier at registrering er 

lovpålagt.  

Fuglehundklubbenes Forbund har styrebehandlet/drøftet dette spørsmålet tidligere uten å 

finne grunnlag for registrering. 

Nedenfor er noen utdrag fra lover, forskrifter og vurderinger fra Skattetaten referert og som 

har relevans for NEKFs virksomhet og drift og for saksutredningen. 



 

Lov om merverdiavgift: 

§ 3-13. Ideelle organisasjoner og foreninger  

(1) Omsetning av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra loven dersom 

vederlaget mottas i form av medlemskontingent. Det er et vilkår at omsetningen er ledd i organisasjonens ideelle 

virksomhet. Unntaket omfatter ikke tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer.  

(2) Omsetning av tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger til ledd innenfor samme organisasjon er 

unntatt fra loven. Det er et vilkår at tjenestene er direkte knyttet til organisasjonens ideelle virksomhet.  

(3) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen, herunder om vilkår for 

unntak og registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Departementet kan også gi 

forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger likevel skal beregne og betale merverdiavgift dersom 

unntaket i første ledd medfører vesentlige konkurransevridninger i forhold til avgiftssubjekter som omsetter 

tilsvarende varer og tjenester. Skattekontoret kan treffe enkeltvedtak om at en eller flere enheter eller ledd innen 

en organisasjon ikke omfattes av unntaket i annet ledd.  

Endret ved lov 25 juni 2010 nr. 32 (ikr. 1 juli 2010, se dens III om overgangsregler).  

 

 

Forskrift til merverdiavgiftsloven: 

§ 3-12-3. Annonser i medlemsblader o.l.  

(1) Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav c at organisasjonen ikke gir ut 

flere enn fire publikasjoner med annonser i løpet av en periode på tolv måneder. Et bilag med annonser anses 

som en egen publikasjon.  

(2) Dersom organisasjonen gir ut flere enn fire publikasjoner, gjelder unntaket heller ikke for annonsesalget i de 

fire første utgavene.  

 

Skatteetaten: 

Samarbeidsavtaler 

For å regulere forholdet mellom organisasjonen og sponsorene, blir det ofte utarbeidet samarbeidsavtaler. Det 

vederlaget som gis fra sponsorene, skal som regel dekke flere forskjellige ytelser fra organisasjonens side. 

Hvilke ytelser som er avgiftspliktige og hvilke som ikke er det, er ofte ikke beløpsmessig spesifisert i avtalene. 

Det er likevel viktig å være oppmerksom på dette skillet. 

Medfører ofte avgiftsplikt  
Samarbeidsavtaler som gir organisasjonene sponsorinntekter, vil vanligvis føre til avgiftsplikt for 

organisasjonene. Det skyldes at gjenytelsene oftest er avgiftspliktige reklametjenester eller andre avgiftspliktige 

ytelser. 

Fakturering ved samarbeidsavtaler 
Samarbeidsavtaler kan inneholde forskjellige ytelser fra organisasjonens side. På bakgrunn av 

samarbeidsavtalen bør organisasjonen sende samarbeidspartnerne en faktura hvor ytelsene deles inn i 

avgiftspliktige og avgiftsfrie 

Sponsorinntekter 
I all hovedsak skal organisasjonene betale merverdiavgift av sponsorinntekter. Mener organisasjonen at 

inntekten er avgiftsfri, må dette legitimeres. Verdien av de ulike elementene som inngår i samarbeidsavtalen bør 

derfor spesifiseres med beløp. I fakturaeksempelet i slutten av dette kapitlet er det gitt enkelte eksempler på 

hvilke ytelser fra organisasjonene som er merverdiavgiftspliktige, og hvilke som ikke rammes av avgiftsplikt. 

Sponsoren kan ofte trekke fra avgiften  
Avgiftsplikten for organisasjonenes sponsorinntekter vil, i forhold til de fleste sponsorene i markedet, ikke virke 



prisdrivende. Det skyldes at alle sponsorer som er registrert i avgiftsmanntallet, vil kunne trekke fra den 

merverdiavgiften som organisasjonen beregner av sin omsetning, i sitt eget avgiftsregnskap. 

Sponsorer utenfor avgiftsområdet  
Noen aktuelle sponsorer har imidlertid ikke slik fradragsrett fordi de driver sin virksomhet utenfor 

avgiftsområdet. Dette vil gjelde blant annet banker, forsikringsselskap og leger. 

Reklame 
I utgangspunktet er det ingen avgiftsrettslig forskjell mellom andre næringsdrivende og en organisasjon som 

mottar penger for å yte reklametjenester. Det er imidlertid enkelte avgiftsfritak som organisasjonene bør merke 

seg: 

Annonser i medlemsblad, program o.l.  
Annonser i medlemsblad, "guider", årsprogram, stevne- og konsertprogram, flygeblad mv. som til sammen 

kommer ut inntil fire ganger i løpet av en tolv måneders periode, er fritatt for avgiftsplikt.  

Vær oppmerksom på at det da ikke vil være fradragsrett for inngående avgift for utgifter som påløper i 

forbindelse med den avgiftsfrie annonsevirksomheten. Inneholder organisasjonens årsprogram reklame, regnes 

det ikke som flere utgivelser selv om det brukes ved forskjellige arrangementer dersom det bare legges inn et 

særskilt innstikk som ikke inneholder reklame. 

Utgir organisasjonen for eksempel tre nummer av medlemsbladet og to flygeblad med reklameinnslag i løpet av 

et år, blir grensen på fire avgiftsfrie utgivelser overskredet. Organisasjonen blir da avgiftspliktig for reklamen i 

alle fem utgivelsene, også for de fire første, og vil ha fradragsrett for inngående avgift for den delen av 

publikasjonene som disponeres til reklamen. 

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner  
Skattedirektoratet mars 2008. 

Det er vedtatt spesielle lettelser som gjelder for organisasjoner. Blant annet er grensen for registreringsplikt satt 

til 140 000 kr i omsetning og uttak mot 50 000 kr for vanlige næringsdrivende. Avgiftsplikten inntrer ved 

passering av grensen for registrering. Omsetning før dette tidspunkt vil derfor ikke være avgiftspliktig hvis 

organisasjonen ikke er forhåndsregistrert. Organisasjoner med årsomsetning under en million kr i løpet av ett 

kalenderår kan etter søknad til fylkesskattekontoret levere årsterminoppgave.  

Etter bestemte regler er det anledning til å splitte opp en organisasjon i selvstendige undergrupper med virkning 

for merverdiavgiften. Søknad om dette sendes til skattekontoret. 

 

Ut fra det ovennevnte er omsetningen som NEKF har pr. i dag i en gråsone på flere områder 

og det vil med de samarbeidsavtalene som er i ferd med å etableres mht. FoU-prosjektet og 

medieportalen bli betydelige økning i omsetning og derved aktualisere plikten for NEKF å bli 

registret i merverdiavgiftsmanntallet.  

 

Innstilling til vedtak: 

Forbundssekretæren oppretter dialog med Ernst & Young AS om utarbeidelse av 

kostnadstilbud på besvarelse/vurdering av følgende punkter: 

 Foreligger registreringsplikt i merverdiavgiftsmanntallet? 

 Hvordan evt. registrering gjennomføres 

 Er virksomheten skattepliktig, evt. hva kan/bør gjøres for å unngå dette – herunder bør 

NEKFs lover justeres/konkretiseres mht. økonomisk formål? 

 

Forbundsstyret styrebehandler saken pr. telefonmøte når tilbud etc. foreligger. 



Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Forbundssekretæren oppretter dialog med Ernst & Young AS om utarbeidelse av 

kostnadstilbud på besvarelse/vurdering av følgende punkter: 

 Foreligger registreringsplikt i merverdiavgiftsmanntallet? 

 Hvordan evt. registrering gjennomføres 

 Er virksomheten skattepliktig, evt. hva kan/bør gjøres for å unngå dette – herunder bør 

NEKFs lover justeres/konkretiseres mht. økonomisk formål? 

 

Forbundsstyret styrebehandler saken pr. telefonmøte når tilbud etc. foreligger. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 39.13 Formalisering av NEKFs representasjon i Nordisk Elghundunion 

 

 Formalisering av NEKFs representasjon i Nordisk Elghundunion 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har i tidligere styremøte drøftet NEKFs representasjon i Nordisk 

Elghundunion uten at det har blitt gjort vedtak i denne anledning.  

 

Vurdering: 

Det er viktig at Forbundsstyret fatter vedtak om hvilken representasjon NEKF skal ha i 

Nordisk Elghundunion. 

Med erfaring fra det som ble konklusjonen av den nevnte drøftingen skulle NEKFs 

representasjon bestå av leder og nestleder i Forbundsstyret. 

 

Forslag til vedtak: 

Leder og nestleder av Forbundsstyret skal representere Norske Elghundklubbers Forbund i 

Nordisk Elghundunion.  

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Leder og nestleder av Forbundsstyret skal representere Norske Elghundklubbers Forbund i 

Nordisk Elghundunion.  

 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.13 Norsk Mesterskap – løshund 2014 

 

 Norsk Mesterskap – løshund 2014 

 

Saksutredning: 

Pr. 1.12.12 hadde ikke Forbundsstyret mottatt søknad/-er fra noen områdeklubb om å stå som 

arrangør av NM – løshund 2014. 

I ettertid har Forbundsstyret mottatt søknad fra: 

 

Finnmark EHK 

Felles søknad fra Oslo-området EHK og Hedmark EHK. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Oslo-området EHK og Hedmark EHK tildeles arrangøransvaret for gjennomføring av Norsk 

mesterskap – løshund i 2014. 



 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41.13 Eventuelt 

 

 Arrangementssted for Representantskapsmøtet 2014 

 

Behandling: 

Forbundsstyret har etter forespørsel til 4 aktuelle arrangementssteder for RS 2014 og etter 

tidligere erfaringer fattet følgende vedtak enstemmig. 

 

Vedtak: 

Representantskapsmøtet 2014 legges til Thon Hotel Oslo Airport Hotel, 24.5.13. 

Forbundssekretæren undertegner avtale med hotellet på vegne av Forbundsstyret. 

 

 Oppdaterte liste over jaktprøvedommere før løshund 

 

Kjell Kruke og Forbundssekretæren koordinerer arbeidet med å få publisert liste over de av 

jaktprøvedommerne for løshund som er oppdatert på de reviderte jaktprøvereglene for 

elghund – løshund. 

 

-- 

 

Neste Forbundsstyremøte 28.8.13. 

 

 

 

Gardermoen/Dovre, 20.6.13 

 
Arild Visdal 

referent 

 

 


