Norske
Elghundklubbers Forbund

Møteprotokoll
Konstituerende møte
Forbundsstyret

Møtested:
Dato:
Tid:

Rica Hotel Hamar, Olrud
13.5.12
Møtestart kl. 9.00

Faste medlemmer som møtte:
Nils-Erik Haagerud
Kjell Kruke
Marianne Holmli
Vidar Huse

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Jørn K. Remlo

Styremedlem Meldt forfall pga. tidlig fly

Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Andre inviterte som møtte:

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

___________________
Nils-Erik Haagenrud (sign.)

___________________
KjellKruke (sign.)

___________________
Vidar Huse (sign.)

___________________
Marianne Holmli (sign.)

___________________
Knut Juvet (sign.)

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 36.12
FS.sak 37.12
FS.sak 38.12

Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 36.12
Ingen

Sakstittel
Referatsaker

Saksnr.
FS.sak 37.12

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Strategiplan 2012 – 2016 / Arbeidsplan
Strategiplanen for 2012 – 2016 hvor Strateginotat av 15.4. er en del av, samt den til
enhver gledende arbeidsplan, vil være Forbundsstyrets viktigste arbeidsverktøy.
Forbundsstyret ser det som svært viktig at NEKF tar eierskapet på de områder som er
tillagt organisasjonen mht. forvaltning av elghundrasene og ikke minst raseansvaret for
våre to norske raser, NES og NEG.
Avlsarbeidet, som også formålet som er nedfelt i NEKFs lover tilsier, er det viktigste
ansvarsområdet og skal prioriteres.
I dette ligger også at avlsarbeidet skal få tilgang til det beste arbeidsverktøyet som er
tilgjengelig for å oppnå sine mål.
Nordisk samarbeid
NEKF må ha eierskapet til sin virksomhet og legge premissene for dette gjennom sitt
arbeid, et ansvar som Forbundsstyret er satt til å sikre.
Nordisk samarbeid er viktig, men det er og viktig at NEKF ikke binder seg opp i avtaler
som hindrer å utøve eierskapet til sin forvaltning. Nordisk samarbeid, Nordisk
Elghundunion må og skal håndteres gjennom og forankres i Forbundsstyret.
Dataverktøy/ media- og informasjonstjenester
NEKF skal ha et dataverktøy som tilfredsstiller de krav som er, spesielt viktig er det at
avlsarbeidet i har dataverktøy som sikrer kvalitetsmessig korrekte hundedata.
Pr. i dag er det referert til to databaser/dataverktøy, et som var knyttet opp mot arbeidet
som har vært gjort i tilknytning til felles nordiske prøveregler for løshund og en
database/media- og informasjonstjeneste som er et samarbeid med ekstern aktør.
Forbundsstyret er opptatt av at dialogen og samarbeidet med NKK opprettholdes i
arbeidet med å finne den riktige løsningen.
Forbundsstyret planlegger med at aktuelle leverandører/dataløsninger skal presenteres for
NEKFs avlsutvalg i forbindelse med møtehelgen 10. – 12.8.12.
Elghunden
Medlemsbladet Elghunden er pr. dato NEKFs viktigste formidling av informasjon ut til
medlemmene. Medlemsbladet er Forbundsstyrets eiendom og har med det ansvar for det
som blir presentert i bladet.
Forbundsstyret ser det som svært viktig at det som trykkes kan Forbundsstyret/NEKF stå
inne for og forsvare. Det innrømmes at det ikke i alle tilfeller har vært slik, men dette
ønsker Forbundsstyret å ha en tettere oppfølging på og kvalitetssikre bedre innholdet.
Avtalen med leverandøren av Elghunden utløper pr. 31.12.2013 og Forbundsstyret må i
gang med arbeidet omkring Elghunden fra 1.1.2014.
Uttaksregler for NM
Forbundsstyret har mottatt en del innspill/henvendelser vedrørende Uttaksregler for NM,
også etter at presiseringen i pkt. 5 i delen om Uttaksregler ble gjort.
NM-arrangør 2012, Nord-Trøndelag EHK, har signalisert overfor Forbundsstyret at det
forekommer ulik tolkning og utøvelse av datoene i pkt. 6 i «Generelle bestemmelser
vedrørende uttak til NM for løs- og bandhund» og i pkt. 1 i «Uttaksregler».
Forbundsstyret vil på et senere tidspunkt vurdere Uttaksreglene for NM på nytt.

Møteplan
Forbundsstyret har i de siste årene gjennomført en del av styremøtene som telefonmøter.
Erfaringsmessig er dette ikke noen optimal møteform hvor flere saker og saker av større
omfang skal behandles.
Forbundsstyret vil i hovedsak gjennomføre det neste års styremøter som dagsmøter med
møtested i området Gardermoen. Telefonmøter kan bli brukt i enkelt- og hastesaker.
Første styremøte vil bli avholdt tirsdag 19.6.12.
Utvalg og komiteer
Forbundsstyret viser til pkt. 8 i Strateginotatet av 15.4.12. som gjelder utvalg og komiteer.
Forbundsstyret vil henvende seg til den enkelte komite og utvalg for å få tilbakemelding
fra disse innen 19.6.12. på følgende:
 Forslag til arbeidsbeskrivelse for utvalget/komiteen ut fra dagens funksjon og
fremtidig forventning om virksomhet
 Antall komite-/utvalgsmedlemmer
Forbundsstyret ønsker en sterkere forankring/koordinering av komiteer og utvalg i styret
og gjør vedtak om følgende ansvarsområder:
Avlsutvalgene:
Løshundkomiteen:
Bandhundkomiteen:

Marianne Holmli
Kjell Kruke
Jørn K. Remlo

Møte på Dombås
Svenska Älghundklubben har i møte 15. – 16.3. gitt melding om at de ønsker møte med
NEKF og Jämthundhundmiljøet i Norge vedrørende fremtidig avlsarbeid og utvikling av
rasen i Norge. Under møtet ble det bestemt at et møte skulle arrangeres i regi av og
innkalling fra SÄK på Dombås 16.6.12.
Forbundsstyret sender over forslag til SÄK på følgende møtedeltagere fra NEKF:
Nils-Erik Haagenrud, Kjell Kruke, Per Sollihagen, Nils Sverre Rønaas, Ove Helge Lo og
Arild Visdal (møtets sekretær).
Endring av bankforbindelse
Forbundsstyret ønsker å se på muligheter til å oppnå en mer gunstig avtale med dagens
bankforbindelse eventuelt å gå i forhandlinger med en annen bank.
Vedtak:

Forbundssekretæren gis fullmakt til å forhandle og gjøre de nødvendige avtaler
som gir gunstige vilkår.

Saksnr.
FS.sak 35.12
Intet

Sakstittel
Eventuelt

