
 

 

 

 

Møtested:  Rica Hotel Hamar, Olrud 

Dato:   11.5.12   

Tid:   Møtestart kl. 18.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Kjell Kruke Nestleder  

Asbjørn Guttorm Styremedlem 

Vidar Huse Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Ellen Krogstad Leder  Meldt forfall 

Marianne Holmli Styremedlem Meldt forfall 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet 

 

Andre inviterte som møtte: 

Knut Ole Røed 

 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

Kjell kruke (sign.)   Vidar Huse (sign.)  Asbjørn Guttorm (sign.) 

___________________  ___________________  ___________________  

  

 

     

___________________  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 

 



 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 32.12 Referatsaker 

FS.sak 33.12 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 34.12 Representantskapsmøtet 2012 

FS.sak 35.12 Eventuelt 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 32.12 Referatsaker 

 

- Protokoll fra Forbundsstyremøtet 19. – 20.4.12 

Ingen merknad 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 33.12 Drøftings- og orienteringssaker 

 

- Utstillinger, terminliste 

Forbundsstyret hadde kommentarer og spørsmål tilknyttet terminlisten for utstillinger i 

2013. 

Samordningsutvalget i NKK for utstillinger har ikke gjennomført møte i 2012 for å 

koordinere terminlisten for 2013 og de spørsmål med nødvendige endringer i forhold 

til elghundrasene vil bli tatt opp i utvalget.     

 

- Reviderte jaktprøveregler for elghund – bandhund 
Jaktprøvereglene for bandhund vil bli tatt opp og behandlet i det nye styret etter 

Representantskapsmøtet og vil bli lagt inn i strategiplanen, arbeidsplanen for 2012 – 

2016. 

 

- Produksjon av championatskjold 

Jakob Haugen vil etter mange år som produsent av NEKFs championatskjold avslutte 

sin virksomhet pga. nådd pensjostalder. Haugen har skissert løsning for produksjonen 

videre, men ønsker Forbundsstyrets syn før løsningen iverksettes. 

Forbundsstyret har ingen innvendinger mot løsningen Jakob Haugen har skissert om at 

produksjonen videreføres ved at Haugen overlet dette til den virksomhet som ivaretar 

NEKFs interesser. 

 

- «Fosen Elghundklubb (uoffisiell)» søknad om opptagelse i NEKF som fullverdig 

områdeklubb 

Forbundsstyret har mottatt søknad fra en gruppe medlemmer fra Fosen om opptak i 

NEKF, datert 10.12.2011. samt e-post i sakens anledning av 9.10. fra Tore Tårnesvik. 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fremmet ikke denne søknaden for behandling av årets 

Representantskapsmøte av følgende grunner: 

 Det geografiske området medlemsgruppen fra Fosen representerer inngår i 

Nord-Trøndelag Elghundklubbs aktivitetsområde. 

 Forbundsstyret har gjennom styremedlem Marianne Holmli kontakt med Nord-

Trøndelag Elghundklubb i saken og har startet arbeidet med å finne gode 

løsninger for medlemmene på Fosen som vil være fremtidsrettet og utviklende 

for hundearbeidet. I dette arbeidet vil representantene fra Fosen involveres. 

 Forbundsstyret har hatt i arbeid et utvalg som hadde til mandat å evaluere 

organisasjonen NEKF. Utvalgets Strateginotat pkt. 11 har følgende tekst: 
OMRÅDEKLUBBENE 

NEKF er som vist i tidligere punkt 6 med 22 områdeklubber som dekker hele Norge. 

Områdeklubbene er etter EUs mening ikke rasjonelt organisert med tanke på geografi, 

medlemsantall, tilgjengelige prøveareal o.a. 

EU anbefaler FS/NEKF å starte en åpen og demokratisk prosess for å se om dagens 

modell for områdeklubbene er riktig. 

Forbundsstyret ser det som naturlig og logisk at spørsmålet om etablering av nye 

områdeklubber tas inn i denne delen av Strategiplanen 2012 – 2016. 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 34.12 Representantskapsmøtet 2012 

 

Representantskapsmøtet 2012 

 

Forbundsstyremedlemmene planlegger strategi om hvem som skal være saksordfører i de 

enkelte saker, dvs. hvem av styremedlemmene skal være styrets talsmann/-kvinne i de 

enkelte saker. 

 

I følgende saker har Forbundsstyret forslag til RS-ordfører om kandidater: 

 

Fullmaktskomiteen utnevnes ut Forbundsstyret ut fra de delegater som er påmeldt til RS: 

 Arnt Hammer Nord-Trøndelag Elghundklubb 

 Jan Lien, Gudbrandsdal Elghundklubb 

er forspurte og sagt seg villige til dette. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

RS.sak nr. 4.1 Valg av protokollfører 

 

Forslag: Erland Nordby, Hedmark Elghundklubb 

 

RS.sak nr. 4.2 Valg av tellekorps (3 personer) 

 

Forslag: Lena Knudsen, Troms Elghundklubb 

  Olav Jørstad, Vestoppland Elghundklubb 

  Anne Jorun Byggstøyl, Sør-Trøndelag Elghundklubb 

 

RS.sak nr 5. Valg av to til å undertegne protokollen 

 

Forslag: Svein Dalseghagen, Jotunfjell Fjordane Elghundklubb 

  Jan Erik Brenden, Gudbrandsdal Elghundklubb 

 

Vedtak: Ovennevnte forslag formidles til RS-ordfører i møte 12.5.12. kl. 10.00.



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 35.12 Eventuelt 

 

Intet 


