
 

 

 

 

Møtested:  Garder Kurs- og Konferansesenter 

Dato:   19.6.12   

Tid:   Møtestart kl. 10.00 

 

Faste medlemmer som møtte: 

 

Nils-Erik Haagenrud Leder 

Kjell Kruke Nestleder 

Vidar Huse Styremedlem  

Marianne Holmli Styremedlem 

Jørn K. Remlo Styremedlem 

 

Arild Visdal Forbundssekretær 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Varamedlemmer som møtte: 

 

Knut Juvet 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

Knut Ole Røed, Lov- og Kontrollkomiteen 

 
Underskrift: 

 

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

 

 

___________________  ___________________  ___________________ 

Nils-Erik Haagenrud (sign.)  KjellKruke (sign.)  Vidar Huse (sign.) 

 

  

  ___________________  ___________________ 

  Jørn K. Remlo (sign.)  Marianne Holmli (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske 

Elghundklubbers Forbund 
Møteprotokoll 
Forbundsstyret 

 



 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.12 Referatsaker 

FS.sak 41.12 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak 42.12 Protokollen fra det 35. Ord. Representantskapsmøte 

FS.sak 43.12 Elghunden 

FS.sak 44.12 Eventuelt 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40.12 Referatsaker 

 

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 13. og 16.5.12 

 

Behandling: 

Ingen merknader til protokollen. 

 

 

Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber, e-post frå Dagny Wangensteen 24.5.12 

o Svar/søknad om dispensasjon frå NEKF, 25.5.12 

 

Behandling: 

Lov- og Kontrollkomiteen ønsker dagsmøte for å gjennomføre arbeidet med å vurdere 

lovmalen fra NKK opp mot gjeldende lover for NEKF. 

Møtet vil bli avholdt i første del av august med sannsynlig møtested på Lillehammer. 

 

Forbundssekretæren gjør forarbeid med å gå igjennom lovmal og lover for å gi LKK et 

arbeidsgrunnlag til møtet. 

 

 

 

   



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41.12 Drøftings- og orienteringssaker 

 

Oppfølgingssaker mht. vedtak og andre føringer 

 

Behandling: 

Områdeklubbene oppfordres til så sant det er praktisk mulig, også å bruke de vedtatt reviderte 

jaktprøveregler for elghund, løshund under gjennomføring av årets prøver. Dette vil kunne gi 

god erfaring og opplæring i bruk av reglene mht. iverksettelse av reglene i 2013. 

 

Økonomi, rapport driftsregnskap pr. 31.5.12 

 

Behandling: 

Driftsresultatet pr. 31.5.12 er tilfredsstillende iht. til budsjett og rapporten tas til etterretning. 

Økonomi skal i fremtidige behandling i styret ha eget saksnummer. 

 

  

Styreforsikring 

 E-post fra Gjensidige pr. 4.6.12 

 

Behandling: 

Forbundsstyret avventer tilbud/polise fra Gjensidige Forsikring som er signalisert skal være 

underveis.  

 

Innrapportering fra komiteer og utvalg 

 Prosedyrer for rapportering 

 Koordinatorer/ansvarsområder 

o Avlsutvalgene: Marianne Holmli 

o Løshundkomitéen: Kjell Kruke 

o Bandhundkomiteen: Jørn K. Remlo 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ønsker rapportering fra komiteer og utvalg som en fast post i sakslista på hvert 

styremøte. Struktur og gjennomføring for dette utarbeides av de enkelte koordinatorer for sitt 

ansvarsområde. 

Pr. i dag mangler mandat og arbeidsbeskrivelse for Løshundkomiteen og Bandhundkomiteen, 

dette får Jørn og Kjell ansvar for sammen med komiteen å utarbeide. 

Jørn får i tillegg ansvar for å gjennomføre evaluering av Bandhundkomiteen og å planlegge 

evaluering av gjeldene jaktprøveregler for elghund, bandhund. FS vil oppnevne en egen 

ettersøkshundkomite. 

 

 

Endring av Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst 

o Konsekvenser for NEKF 

o Utdanning av ettersøkshunder og hundeførere 

o Utdanning og etterutdanning av dommere 

 

 

 

 



 

 

 

Behandling: 

Forbundsstyret ser mange negative konsekvenser som endringene av forskriften vil medføre 

for vår organisasjon. Et bortfall av at jaktpremierte elghunder kan brukes til ettersøk i eget 

jaktterreng vil sannsynligvis få konsekvenser for mindre interesse og redusert aktivitet blant 

elghundeiere for: 

 Utstillinger 

 Jaktprøver 

 

Dette vil medføre redusert avl og færre valper. 

 

Forbundsstyret ønsker å gjennomføre et møte med JFF og Skogeierlaget for å drøfte 

situasjonen og Vidar Huse/Knut Juvet får ansvar for å initiere et møte mellom partene. 

 

 

Endring av statuttene for Årets Hund 

 Konklusjonen fra ad hook-utvalget; Marianne Holmli, Jan Erik Andersen og Per Helge 

Pedersen 

 

Behandling: 

Konklusjonen og forslaget til endring i statuttene for Årets Hund, hvor Årets Hund Jaktprøve, 

skal tildeles både for løshund og bandhund.  

Endringen føres inn i statuttene og formidles av Forbundssekretæren. 

 

 

Vedtak i ekskluderingssak fra Troms Elghundklubb 

Forbundsstyret har mottatt brev fra Appellutvalget i NKK om uttalelse mht. 

ekskluderingssaken fra Troms EHK, datert 21.5.12. 

 

Behandling: 
Appellutvalget i NKK tilskrives om at vedkommende ekskluderte medlem ikke har nyttet seg 

av ankemulighetene som han var gjort oppmerksom på i brev av 31.8.11 fra Troms 

Elghundklubb. Forbundsstyret ber Appellutvalget avvise saken. 

Saken vil bli behandlet videre i vår organisasjonen. 

 

 

Saker og forslag på kandidat/-er til NKKs Representantskapsmøte 10.11.12 

 Frist er satt til 15.8.12 

 

Behandling: 

Forbundsstyret fremsetter forslag på Marianne Holmli som styremedlem til Hovedstyret i 

Norsk kennel klub. 

Forbundssekretæren fremsender forslaget. 

 

Organisasjonsmøtet 10. – 12.8.12 

 Innhold, program og gjennomføring 

 Planlegging 

 

Behandling: 
For å kunne gjennomføre det planlagte organisasjonsmøtet 10. – 12.8.12 trenger 

Forbundsstyret bistand og ressurser fra NKKs Organisasjonsavdeling. Dette har vært 



 

 

etterspurt i NKK, men dessverre hadde ikke Organisasjonsavdelingen muligheten til å bistå på 

de angitte datoene. Forbundsstyret ser det derfor ikke aktuelt til å kalle inn til møte 10. – 

12.8.12., men vil planlegge med et tilsvarende møte rett over nyttår, januar/februar (2013). 

Forbundssekretæren har ansvar for å drøfte med Organisasjonsavdelingen i NKK om aktuelle 

tidspunkt der de kan bidra. Ut fra dette vil Forbundsstyret komme tilbake til møtet. 

 

En del av Organisasjonsmøtet som var planlagt, møte med Avlsutvalgene vil likevel bli 

gjennomført 10./11.8.12. Nærmere plan og invitasjon på dette vil bli utsendt til utvalgene. 

 

 

Møte i Nordisk Elghundunion, fredag 21.9.12, Skjerdingen Høyfjellshotell 

 

Behandling: 

Til å representere NEKF på møtet i Nordisk Elghundunion møter Nils-Erik Haagenrud, leder 

og Kjell Kruke, nestleder. 

 

Henvendelse til Sverige og Finland sendes for å få tilbakemelding om hva de respektive 

landene ønsker på agendaen for møtet til drøfting. 

NEKF har følgende områder til behandling: 

 Felles nordiske prøveregler for elghund, løshund 

 Avl 

 Evaluering av arrangementsreglementet for Nordisk mesterskap 

 

 

Samarbeidet mellom NEKF og Egmont HM A/S  

o «Best på hund» 

 

Behandling: 

Lederen refererte til vedtak som er gjort av Forbundsstyret mht. avtalene med Egmont HM 

AS (EHM) om samarbeid med informasjon- og datatjenester, likeledes avtalen som er som er 

fremsendt fra NEKF til godkjenning og underskriving hos Egmont HM AS. 

Informasjon- og datatjenestene som ligger i samarbeidet med EHM må også sees i 

sammenheng med Forskningsprosjektet med smådyr, som NEKF vil bli en del av. 

Prosjektet går videre iht. de vedtak og avtaler som foreligger. 

Arbeidsverktøy, dataløsninger vil bli et tema under møtet med avlsutvalgene i august. 

 

 

Norsk Kennel Klubs raseforvaltning 

Hovedstyret vedtok på møte 02. mai 2012 sak 82/12 å sende til høring i medlemsklubber og –

forbund forslaget til “Norsk Kennel Klubs Raseforvaltning”.  

I den «gamle» medlemsavtalen, som ble «avløst» da de nye NKK-lovene ble vedtatt, var det i 

avtalens pkt. 14.2 ”Arbeidsfordeling/delegering av myndighet” gitt en nærmere definisjon av 

hvilke oppgaver den enkelte raseklubb var tildelt i forhold til forvaltningen av sin/sine raser. 

Med bakgrunn i ovennevnte dokumenter foreslås vedlagte delegeringsdokument for 

raseklubbene, hvor NKK beskriver relativt konkret hva som påhviler raseklubbene å håndtere 

i forhold til raseforvaltning av den/de spesifikke raser klubben forvalter. 

 

I henhold til NKKs lover § 4 – 2f) har Hovedstyret, som en av sine oppgaver, å vedta 

retningslinjer for raseforvaltningen. 



 

 

Hovedstyret vil forut for sitt endelige vedtak innhente medlemsklubbenes kommentarer til det 

foreslåtte dokument.   

 

Behandling: 

Marianne Holmli får ansvar med å arbeide frem et høringssvar sammen med avlsutvalgene og 

oversende dette til NKK på vegne av NEKF. 

 

Strategi- og arbeidsplaner  

 Strategiplan 2012 – 2016 

 Strateginotat av 12.4.2012 

 Iverksettelse av delprosjekter/arbeidsutvalg 

 

Behandling: 

Forbundssekretæren ansvar for å sette opp arbeidsoppgaver, tiltak som skal iverksettes av 

Forbundsstyret iht. Strategiplan og Strateginotat. 

Oversikten skal legges frem på neste styremøte for etablering av arbeidsgrupper og fordeling 

av arbeidsoppgaver.



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 42.12 Protokollen fra det 35. Ord. Representantskapsmøte 

 

Protokollen fra det 35. Ord. Representantskapsmøte 

 

Saksinnstilling: 

Pr. dato, 8.6.12, har ikke Forbundssekretæren mottatt Protokollen fra det 35. Ord. 

Representantskapsmøte i godkjent/underskrevet stand. 

Forsinkelsen av dette skyldes at protokollen ikke underskrives ved RS-møtets slutt, men er 

sendt til RS-ordfører og leder av Lov- og kontrollkomiteen for kontroll.  

Etter denne runden er protokollen sendt på «rundtur» mellom de 2 valgte til å undertegne 

protokollen og valgt protokollfører. 

Forbundsstyret skal ha gjennomgang av protokollen RS-møtet for å sikre at alle vedtak blir 

ivaretatt og etterkommet. 

 

Behandling: 

Følgende RS-saker skal følges opp av Forbundsstyret eller underkomiteer. 

 

Løshundkomiteen ferdigstiller vedtaket i RS.sak 11.3.12, med de endringer som ligger i 

vedtakene i RS.sakene 11.2.12, 11.7.12 og 11.10.12. 

De ferdigstilte jaktprøveregler for elghund, løshund sendes deretter til Hovedstyret i Norsk 

Kennel Klub for godkjennelse som gjeldende fra og med 2013. 

 

Forbundssekretæren ferdigstiller vedtaket i RS.sakene 11.9.12 og 11.12.12 og oversender 

disse til Hovedstyret i Norsk Kennel Klub for godkjennelse og innfasing i gjeldene regler. 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 43.12 Elghunden 

 

Elghunden 

 

Saksinnstilling: 

Avtalen om produksjon av medlemsbladet Elghunden mellom NEKF og Hallingdal 

Kontorpartner AS, går ut 31.12.13.  

Forbundsstyret v/leder ble onsdag, 6.6., orientert av Rune Østgård (Hallingdal Kontorpartner 

AS) om at redaktør Irene Sørum har sagt opp i sin stilling etter endt produksjon av 

medlemsbladet Elghunden nr. 2/12. 

Forbundsstyret er kopiert på melding fra leder til Forbundssekretæren vedrørende saken. 

 

Behandling: 

Rune Østgård, Hallingdal Kontorpartner AS inviteres til møte på Elverum 10./11.8.2012 for 

drøfting omkring produksjonen av Elghunden.



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 43.12 Forskningsprosjekt med smådyr, analyse/DNA 

 

Forskningsprosjekt med smådyr, analyse/DNA 

 

Saksinnstilling: 

NEKF er invitert til å delta i et forskningsprosjekt i samarbeid med bl.a. Veterinærhøgskolen, 

UMB Ås, Biobank på Hamar, Dyreidentitet, Oslo,  Geno, Hamar og AquaGen. I 

forskningsprosjektet ønsker NEKF å gå inn med de norske elghundrasene NEG og NES. 

 

Behandling: 

Lederen orienterte noe om prosjektet og berømmet Jan Erik Andersen som har arbeidet frem 

muligheten for NEKF til å kunne bli med i et større forskningsprosjekt på smådyr. 

Finansieringen av prosjektet vil skje bl.a. gjennom Innovasjon Norge, Forskningsrådet. 

For NEKF kan det være aktuelt å gå inn med egenkapital i form av datamodell, kompetanse, 

foredlede grunnlagsdata og personell. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret vedtar å gå videre med i prosessen for å bli en del av et forskningsprosjekt 

med smådyr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 44.12 Eventuelt 

 

Intet 

 

 

Gardermoen/Dovre 19.6.12 

 
Arild Visdal 

referent 


