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Sakser.
Fassa 09.16

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling ekstraordinært RS – E-post behandling.
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport pr. 01.03.16
Regnskap 2015
Budsjett 2016
Nettvett i NEKF
Informasjonskanaler
Evaluering av Løshundreglene - Løshundkomiteen
RAS NEG
Høring, Etiske retningslinjer for oppdrett og avl
Instruks for eksteriørkomite
Innkomne saker til RS
Gement saken
Høring samarbeidsavtale mellom NKK - NJFF
Eventuelt

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har vært initiert av
leder, medlemmer av FS og Forbundssekretæren.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes. Jostein Dahle skriver referat.
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Sakser.
Fassa 10.16

Sakstittel
Innkalling ekstraordinært RS – E-post behandling.

Innkalling til, og fastsetting av tid Ekstraordinært RS
Saksutredning
Jfr. FS-sak nr. 05.16 FS har vedtatt at det skal ankes i Egmontsaken. Denne saken vil ha stor innvirkning på hvordan
Elghundforbundet skal og kan driftes i fremtiden. Etter at anken er sendt så vil det nedsatte arbeidsutvalget
vedrørende saken, utrede alternativer og konsekvenser. Dette gjøres i samråd med vår advokat. Alternativer og
konsekvenser legges så frem for RS som må ta den endelige avgjørelse om veien videre.

Vurdering
Siden denne saken er så viktig og avgjørende for Elghundforbundets økonomi og dermed muligheter for videre drift, så
bør denne saken behandles på et eget RS, og dette bør gjøres så lenge i forkant av det ordinære RS som mulig.
Da vil det ordinære RS vite hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de ordinære sakene.

Ekstraordinært RS.
Det vises til tidligere utsendt informasjon og foreløpig RS-sak vedrørende Egmont-saken.
I samråd med FS kaller med dette RS-ordfører inn til Ekstraordinært RS vedrørende Egmont-saken.
Bakgrunnen for dette er at det ordinære RS skal vite hvilke beslutninger som er fattet vedrørende saken og dermed kan
behandle de ordinære sakene på denne bakgrunn.
Det ekstraordinære RS avholdes torsdag 31. mars 2016 kl. 11.00 på Gardermoen.
Opplysninger om sted vil bli meddelt ved utsending av sakspapirene.

Saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av fullmakter
Velge protokollførere
Oppnevning av tellekorps
Oppnevning av representanter til å skrive under protokollen
Egmont-saken.
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Vi ber områdeklubbene sende påmelding av sine delegater senest 5. mars 2016
Husk å ordne med eventuelle fullmakter vedrørende representasjon.
FS vil sende ut saksframlegg i god tid der alternativer og konsekvenser er utredet. Denne jobben er påbegynt nå.
Områdeklubbene må så, på bakgrunn av saksframlegget skaffe seg nødvendige fullmakter og handlingsrom vedrørende
alternativene.

Vedtak fattet pr Epost før utsendelse av innkalling ekstraordinært RS:
I samråd med FS kaller -RS ordførere inn til Ekstraordinært RS 31.mars.2016 vedrørende Egmontsaken.

Saksnr.
FS.sak 11.16

Sakstittel
Referatsaker

-

Informasjonsskriv Nordisk Samarbeid

-

Årets hund/oppdretter
Oppfølging championatregler
RS saker (bandhund dommer utdanning og oppfølging av endringer i Lover NEKF)
Referat fra sponsorutvalget
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Saksnr.
FS.sak 12.16

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Drøftings- og orienteringssaker
-

Ettersøk, Knut Herland orienterte om hvor saken ligger og fra møte med Direktoratet.

-

NPP, Eivind Haugseth orienterte om tilbakemeldinger på bruk av programmet. Alle klubber har
fått hjelp ved henvendelser om bruk. Data utvalget jobber med en løsning for bandhund prøver.

-

Nordisk database, Eivind Haugseth orienterte om status. Hitta Älghund er den ønskete database.
Hvert enkelt land avklarer med sine kennelklubber.

-

Aksjonsliste, FS ønsker bruk av ei liste.

-

Utstillinger 2017, Lars Anton Steinsholt og Kjell Kruke tar ansvar.

-

Oversetting av jaktprøveregler til FCI (engelsk, fransk, tysk), NKK brev. Kjell Kruke tar ansvar
for å følge opp saken.

Saksnr.
FS.sak 13.16

Sakstittel
Økonomirapport pr. 01.03.16

Økonomirapport pr. 01.03.16
Saksutredning:
Økonomirapport pr. 01.03.16 legges frem for Forbundsstyret 09.03.16., sendes ut pr. e-post.
Økonomirapporten inneholder resultat pr. 1.03.16, hovedbok pr. 1.03.16.
Vedtak:
Det foreligger ikke noen rapport pr.dato pga. sykdom. Det presiseres at den økonomiske situasjonen, spesielt
utgiftssiden skal holdes under oppsikt, og at utvalg og komiteer også er bedt om å holde utgiftene under
oppsikt.
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Saksnr.
FS.sak 14.16

Sakstittel
Regnskap

Her følger regnskap og balanse for 2015 regnskapet. Vi mangler fortsatt den siste tilbakemeldingen
Fra revisor.
Noter til regnskapet er utarbeidet, og vil bli lagt frem på møtet.

Vedtak:
Forbundsstyret tar regnskapet med noter til etterretning. Forbundsstyrets medlemmer skriver under på
regnskapet, som sendes revisor. Forbundsstyret legger frem regnskapet til RS for godkjenning.

Saksnr.
FS.sak 15.16

Sakstittel
Budsjett 2016

Det jobbes med denne saken, og foreløpig budsjettforslag vil bli lagt frem på møtet.

Vedtak:
Fremlagt foreløpig budsjett taes til orientering, vedtak fattes på neste FS møte. Det viser en redusert aktivitet,
dette pga. innspill fra utvalgene og den økonomiske situasjon.
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Saksnr.
FS.sak 16.16

Sakstittel
Nettvett i NEKF

Saksutredning:
Hovedstyret i Norsk Kennelklubb behandlet nettvett regler på sitt møte den 20.01 2016, og fattet et vedtak i
saken:
Det skal være stor takhøyde i NKK. Det stiller høye krav til saklighet og balanse i informasjonen og kommunikasjonen
der vedtak i RS, forbund, klubber og andre RS valgte organer diskuteres i det offentlige rom, det være seg både i møter,
nettsider og sosiale medier. Hovedstyret ønsker ikke å legge lokk på noen som helst form for saklig debatt, men ber om
at de som skriver tenker over konsekvensene av sine innlegg, spesielt tanke på hvordan det påvirker eget og andre
enkeltpersoners omdømme, og totalt sett for hundesporten.
Forbundsstyret har i senere tid observert en del svært uheldig uttalelser på sosiale medier. Vi ønsker derfor å vedta
«vett og uvett på nett». Spesielt gjelder dette Facebook (FB), hvor ting lett kan komme ut av kontroll. Alle styrer, utvalg
og områdeklubber i vår organisasjon bes derfor om å behandle denne saken. Åpenlys og ensidig kritikk av eget
Forbund, utvalg, områdeklubber og enkelt medlemmer hører ikke hjemme her, dette gjelder også åpenbar kritikk på
lovlige fattet vedtak i vår organisasjon. Slike ytringer skal gå tjenestevei.
Vi ser at det er forskjellig praksis mht. hvem som er administratorer på div. sider. Administratoren står ansvarlig for hva
som blir skrevet på gruppenes FB-sider, men hver enkelt må tenke på hva som skrives/deles på FB.
Utdrag fra NKK’s lover
§7-2 Handlinger som kan medføre reaksjon
En eller flere reaksjoner etter dette kapitel kan ilegges, dersom:
a) NKKs eller medlemsklubbenes lover, bestemmelser eller vedtak brytes. Bare brudd på lover, bestemmelser og vedtak
som er bekjentgjort på tilfredsstillende måte før den aktuelle handling fant sted, kan danne grunnlag for
disiplinærreaksjon.
b) Det i forbindelse med virksomheten til NKK, NKKs medlemsklubber eller avl hvor avkommene registreres eller søkes
registrert i NKKs register utøves rettsstridig vold, opptres uredelig, gis villedende opplysninger eller forklaringer, begås
økonomiske misligheter eller på annen måte opptres uakseptabelt.
c) Tillitsvalgt, herunder NKK-autoriserte og bemyndigede personer, opptrer på en måte som er uforenlig med sin rolle.
d) Hund behandles på en uakseptabel måte.
Eller det gjøres forsøk på eller medvirkes til sådanne forhold
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NETTVETT i Norges Elghundklubbers Forbund
Det skal være stor takhøyde i NEKF. Det stiller høye krav til saklighet og balanse i informasjonen og kommunikasjonen
der vedtak i RS, Forbund, Klubber og andre Forbund valgte organer diskuteres i det offentlige rom, det være seg både i
møter, nettsider og sosiale medier. Forbundsstyret ønsker ikke å legge lokk på noen som helst form for saklig debatt,
men ber om at de som skriver tenker over konsekvensene av sine innlegg, spesielt tanke på hvordan det påvirker eget
og andre enkeltpersoners omdømme, og totalt sett for hundesporten.

Hva bør du tenke på når du er aktiv i sosiale medier?
Bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter, YouTube, nyhetsgrupper og forumer på nett, er en del av
hverdagen for mange. Nedenfor er noen råd og tips som det kan være verdt å tenke igjennom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Unngå å kommentere saker knyttet til forbund, klubber, dommere og interne saker.
Ikke kommenter andres hunder og resultater, på en sånn måte at det kan virke sårende.
Vær forsiktig med å legge inn kommentarer umiddelbart - det kan være smart å tenke seg om.
Spør deg selv om du ville si det samme direkte til de det gjelder.
Forsikre deg om at det du skriver er korrekt.
Om du er usikker på om et innlegg kan være kontroversielt: Ikke legg det ut!
Bruk sunn fornuft.
Ikke legg ut bilder som er beskytta av opphavsrett (bilder fra nettaviser, publikasjoner etc.).
Om du skal legge ut bilder av andre - må du forsikre deg om at du har deres samtykke til det.
Vær klar over at din opptreden på sosiale medier kan få konsekvenser.
Råd og retningslinjer utformet av NEKF.

BRUK NETTVETT!

Vedtak:
Enstemmig vedtatt, saken sendes områdeklubbene.
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Saksnr.
FS.sak 17.16

Sakstittel
Informasjonskanaler

Saksutredning / vurdering:
I tilknytning til saka som FS behandler vedrørende "nettvett" ser en at dagens nye sosiale medier har en sterk
tendens til å lage sine egne "sannheter" og virkelighetsoppfatninger. FS har over lenger tid vurdert hvordan
dette skal unngås. Det er ganske klart at en, i de fleste tilfeller, skal informere mest mulig om vedtak og
beslutninger som er fattet. For FS sin del blir referater lagt ut på hjemmesiden så fort som mulig. Komiteer og
utvalg er FS sine "arbeidsredskap", og de jobber ut fra formål og vedtatte målsettinger. De aller fleste saker av
betydelig karakter oversendes FS for enten å vedtas, eller for å lage RS-saker av.
Alle disse sakene er å finne på FS sine møtereferater.
Både FS og andre komiteer og utvalg er "arbeidende", det vil si at det foregår mange drøftinger som i mange
tilfeller munner ut i saker til behandling, og dermed vedtak i neste omgang.
FS har lenge drøftet og også bestemt at hjemmesiden skal brukes hyppigere og det har til en viss grad skjedd.
Men utviklingen innen informasjonskanaler er nå slik at en hjemmeside mest blir brukt til statisk informasjon.
Det er i dag de sosiale medier som er den raskeste informasjonskanalen og de når en stor prosent av våre
medlemmer. Men hjemmesidene må også oppdateres parallelt.
FS har lenge vurdert å starte opp en Facebook-gruppe for å informere om hva som skjer i FS og alle andre
komiteer og utvalg. Det har blitt jobbet med å finne en form som passer og som ikke "tar av".
AU NES har med stort hell lykkes med sin gruppe, og dette viser at sosiale media kan fungere meget bra om
det bare blir valgt riktig oppsett.
Men bakgrunn i målsettingen om mest mulig korrekt informasjon så fremmed det følgende:

Vedtak:
1. Det opprettes en egen Facebook gruppe for NEKF. Gruppen skal være en ren informasjonsside der
linker til nyheter og referater osv. blir lagt ut. FS utnevner administratorer for denne gruppa.
2. Bruken av hjemmesiden blir intensivert jfr. FS vedtak sak 24/14. Det skal tilrettelegges for undersider
der komiteer og utvalg kan legge inn sin informasjon, referater, utredninger osv.
3. Komiteen for hjemmesiden, tar ansvar for opprettelse og admistrasjon av ei Facebook gruppe for
NEKF.
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Sakser.
FS.sak 18.16

Sakstittel
Evaluering av Løshundreglene - Løshundkomiteen

Saksutredning:
Evaluering av jaktprøveregler Med utgangspunkt i ønsket om en felles Nordisk database og dermed felles
jaktprøveregler som grunnlag, sier det seg selv at det enkelte land ikke kan endre på reglene akkurat slik de vil. Da vil
det naturligvis ende opp i 3 vidt forskjellige jaktprøveregler etter ganske kort tid. Det har vært et sterkt ønske fra Norge
(og også fra Finland) at Sverige ikke bare skal være en passiv deltaker i det Nordiske samarbeidet, men også delta
aktivt. Da er det særdeles viktig at vi har en felles plattform hva gjelder jaktprøveregler.
Slik utviklingen nå har gått, så vil denne «felles plattformen» være basert på følgende kriterier:
- Jaktprøveregler med 10 moment som alle omhandler prøving av de samme egenskapene, og det er sterkt ønskelig
med like vekttall.
- GPS kan brukes for å styrke bedømmingen. - Noen språklige tilpasninger og nasjonale justeringer innen enkelte
moment tillates.
- Det enkelte land står noe friere til å ha tilpasninger på fellesbestemmelsene. Det er forskjellig prøvekultur og
forskjellige topografiske forhold, med stor variasjon i elgbestand og innslag av rovdyr. Det vil derfor være naturlig at
fellesbestemmelser kan være noe forskjellig fra land til land. Gjennom høringer og møtevirksomhet i Norge er det en
del punkter som kan endres, dette uten at det kommer i konflikt med de felles Nordiske reglene
Vedtak:
1. FS ber Løshundkomiteen vurdere alle innkomne RS-saker som omhandler evaluering/justering av
jaktprøvereglene for løshund.
2. Spesielt bes det om en vurdering av hva som kan tas inn i regelverket nå, uten noen ny evalueringsrunde.
3. Løshundkomiteen bes også om å komme med et forslag på videre behandlingsmåte for evaluering og virketid
av jaktprøveregler for løshund.
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Saksnr.
FS.sak 19.16

Sakstittel
RAS NEG

Saksutredning:
Følgende saker er oversendt fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå til behandling/vedtak i Forbundsstyret.
Utredningene for denne saken ligger i saksdokumentene.
Forslag til Rasespesifikk avlsstrategi for Norsk Elghund Grå
Vedtak:
Fremlagte RAS-dokument for Norsk Elghund Grå fastsettes slik det foreligger og oversendes NKK for endelig
godkjenning.
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Saksnr.
FS.sak 20.16

Sakstittel
Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett

Saksutredning:

Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett gjelder for alle raser, og er å regne som absolutte krav som alle
oppdrettere må følge. Reglene må ta hensyn til at det er store rase- og individforskjeller med tanke på ved hvor
høy alder det er dyrevelferdsmessig forsvarlig at en tispe får kull. Uavhengig av reglene er det alltid oppdretters
ansvar å påse at tispas velferd ivaretas og at nødvendige hensyn tas.
Per i dag er det mulig å søke om dispensasjon fra flere av punktene i de etiske grunnreglene. Administrasjonen er
presset på ressurser og ser at dispensasjonssøknader tar opp uforholdsmessig mange arbeidstimer som kunne
vært brukt på en mer hensiktsmessig måte. NKKs administrasjon har derfor fremmet forslag til endringer i NKKs
etiske grunnregler for avl og oppdrett, og har fått støtte fra Sunnhetsutvalget i dette.
En oversiktlig beskrivelse av dagens rutiner er tilgjengelig på nkk.no:
http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Informasjonomnyerutinervedhndteringavdispogbruddmars20153.pdf

Situasjonen i dag
I henhold til tidligere regler og vedtak, behandles alle søknader om dispensasjon fra NKKs Etiske grunnregler for
avl og oppdrett, samt brudd på disse, av en gruppe bestående av representanter fra Helse- og
Registreringsavdelingen.
En periode i høst registrerte alle involverte hvor mye tid som brukes på å behandle dispensasjonssøknader. Vi har
beregnet at det er snakk om en 20-30%-stilling, og at de aller fleste søknadene (95%) omhandler paring av tisper
over 8 år.
Vi har sett en klar tendens til at stadig flere søker og at storparten av søknadene blir innvilget. Administrasjonen
opplever at mye arbeidskraft går med til en byråkratisk prosess som i praksis har svært liten effekt på hundenes
velferd eller fremgang i avlsarbeidet. For oppdrettere kan det være uforutsigbart.
Gruppen som behandler søknadene opplever også at rutinen med å forespørre raseklubbene ikke nødvendigvis
medfører mer fornøyde klubber/oppdrettere og at prosessen av og til medfører mye misnøye og konflikter for alle
involverte parter. De ulike raseklubbene har svært ulikt syn på paring av eldre tisper, og det kan medføre at
saksbehandlingen blir lite konsekvent og noe urettferdig.
Hensikten med reglen om at en tispe ikke skal pares over 8 år, eller ha mer enn 5 kull, er å ivareta tispas velferd.
Ved behandling av søknadene trekkes likevel mange andre forhold, som helseresultater, bruksegenskaper og
resultater hos tidligere avkom, inn i diskusjonen. Det er mange grunner til at det er fornuftig og i teorien bør
fungere bra. Samtidig bryter dette noe med det opprinnelige formålet med regelen, nemlig å ivareta velferden til
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tispa. En tispes verdi som avlshund har ingenting å si for hvorvidt det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å pare
henne ved høy alder eller ikke.
Administrasjonen mener at en forenkling av rutinene vil være å foretrekke, da dagens ordning ikke fungerer
optimalt i praksis og det er vanskelig å forsvare ressursbruken. Tiden Helse– og registreringsavdelingen bruker på
å behandle disse søknadene kunne vært benyttet til andre viktige formål som ville hatt større effekt på
hundevelferd og helse. De foreslåtte endringene vil også øke forutsigbarheten for oppdrettere og være enklere å
forholde seg til.

Regler og rutiner i de andre nordiske landene
FKK
«A bitch is allowed to have five litters (…). The mating of a bitch over eight years of age always requires a
veterinarian’s certificate, according to which the bitch is healthy and in good condition and that the whelping
will not damage the health of the bitch. The certificate must be issued before the mating and it cannot be
older than six months at the time of the mating. The certificate must be attached to the litter registration
application.”
DKK
En tæve bør maksimalt have 5 kuld i sin levetid – og sidste kuld inden tæven fylder 8 år. Det er dog muligt at
tage kuld nr. 6 på en tæve, eller benytte en tæve over 8 år i avl, hvis der sammen med
registreringsanmeldelsen indsendes en dyrlægeattest på, at det er sundhetsmæssigt forsvarligt. Det er
opdrætterens ansvar, at tæven får passende pauser mellem kuldene.
SKK
«att inte låta para tik fyllda sju (7) år om hon inte tidligere haft en valpkull. Tik som fyllt sju(7) år måste alltid
veterinärbesiktigas före parning. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin
hälsa kan få en valpkull. Veterinärintyget får inte vara äldre än en (1) månad vid parningen och ska bifogas
registreringsansökan. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio (10) år. Att inte låta tik föda
fler än fem (5) valpkullar. (…)Tik som fyllt sju (7) år ska vila minst tolv (12) månadar mellan sina kullar»
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Forslag til endringer
Eldre tisper
Sunnhetsutvalget og NKKs administrasjon mener det bør være tilstrekkelig å legge ved en
veterinærattest ved paring av eldre tisper, og at rutinen med søknad til NKK bør avvikles.
Veterinærattesten skal føres på et spesielt utviklet skjema, der veterinær må bekrefte at de ikke
fraråder paring. Eier må også redegjøre for hvorfor de ønsker å gjøre paringen, og bekrefte ved
signatur at de mener tispa er i god kondisjon og har gode forutsetninger for å bære frem, føde
og oppfostre valpene på optimal måte.
Per i dag må det søkes når tispa har fylt 8 år, og øvre grense for innvilgelse av søknad er 10 år.
Dersom det kun skal være krav om veterinærattest ved paring av eldre tisper, mener SU og
administrasjonen det vil være riktig å samtidig stramme inn det øvrige regelverket noe. SU
foreslår derfor at maksimal alder settes til 9 år, veterinærattest kreves fra fylte 7 år, og at det
kun tillates ett kull etter fylte 7 år.

Mer enn 5 kull
Det er ikke mange saker med søknad om et 6. kull på en tispe, men det er noen få. Disse er
samlet ikke ressurskrevende, men vi møter likevel på noen av de samme problemstillingene.
Det er foreslått å endre reglene slik at det ikke lenger er mulig å søke dispensasjon til å ha et 6.
kull på en tispe. En slik regelendring vil være i tråd med reglene til flere av de andre nordiske
kennelklubbene, og vil også hindre at hunder flyttes til Norge for å få et sjette kull etter at de
allerede har hatt fem kull i for eksempel Sverige.
Innavlsgrad
Det er i dag mulig å søke dispensasjon fra pkt. 2, dvs. tillatelse til paring som gir valper med mer
enn 25% innavlsgrad. Ingen søknader er foreløpig innvilget. Når det forekommer kull med
innavlsgrad over 25% er det som oftest tjuvparinger, og saken blir derfor behandlet som et
brudd i henhold til gjeldende rutiner. Sunnhetsutvalget og NKKs administrasjon mener det er
liten hensikt i å ha dispensasjonsmulighet på dette punktet.

SU anbefaler overfor HS følgende endringer i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:
Pkt. 2: følgende setning slettes:
«Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon; søknadsskjema kan hentes fra www.nkk.no»
Pkt. 7 tredje kulepunkt slettes og erstattes med følgende:
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- En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.
- En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.
-Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter 7 år. Dersom en tispe pares etter fylte 7 år skal
hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges
registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På
veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på
www.nkk.no
- En tispe kan maksimalt ha ett kull etter fylte 7 år
- En tispe over 7 år skal ikke pares dersom hun tidligere ikke har hatt valpekull.
- En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.

Vi ber raseklubbene svare spesielt på følgende spørsmål:
- Er det hensiktsmessig å sette 7 år som grense for når det skal legges ved veterinærattest, eller
er 8 år tilstrekkelig?
- Hva bør den absolutt øvre alderen for siste kull være- 9 år eller 10 år?
- Bør det være mulighet for dispensasjon til ett 6. kull på en tispe, under forutsetning av at tispa
undersøkes av veterinær før paring?

Vedtak:

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) støtter NKK’s forslag til endring av Etiske grunnregler
for avl og oppdrett.
- NEKF ønsker veterinærattest ved 7 år. (pga. alder kan da være tett oppe til 8 år ved
fødsel av kull)
- Absolutt øvre alder bør settes til 8 år. (det året tispen fyller 8 år)
- Det ønskes ikke mulighet for dispensasjon til et 6.kull. (Har tispen hatt 5 kull, så bør det
finnes avkom det kan avles på)
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Saksnr.
FS.sak 21.16

Sakstittel
Instruks Eksteriørdommerkomite

Instruks for Eksteriør dommerkomitéen
Saksutredning:
Forbundsstyret vedtok gjeldende Instruks for Eksteriør dommerkomitéen på sitt styremøte 7.8.15
i FS.sak 64.15.
Eksteriør dommerkomitéen er nedsatt av og underlagt Forbundsstyret på lik linje med bl.a.
Løshundkomitéen og Bandhundkomitéen.
29.8.15 gjennomførte avlsutvalgene og Eksteriør dommerkomitéen møte på Gardermoen. Møtet
ble av diverse årsaker noe amputert mht. antall deltagere, de som deltok på møtet gjennomgikk
instruksen.
Følgende tilbakemelding fra møtet/Eksteriør dommerkomitéen (EDK) er gitt:
Oppfatningen av den vedtatte instruksen oppfattes som å være annerledes enn instruksene for de
øvrige utvalg og komitéer. Instruksen sees på som mye mer detaljert og gir inntrykk av klipp og
lim fra forbundets generelle punkter i instrukser. Siste del i instruksen er innlimt fra en
årsberetning fra den forhenværende EDK. EH har utarbeidet forslag til instruks som er likere de
andre instruksene og med det innhold som vi på møtet med AU fant viktige.
Eksteriør dommerkomitéen har gitt Forbundsstyret et forslag til endring av den vedtatte
instruksen.

Forslaget er satt på dagsorden og det gis rom for drøfting av hva Forbundsstyret ønsker med
Eksteriør dommerkomitéen (EDK) og hva dets mandat skal være.
Saken legges frem for Forbundsstyret av Kjell Kruke og Lars A. Steinsholt.
Vedtak:
Gjeldende instruks for eksteriørdommerkomiteen opprettholdes slik den er vedtatt. Med vedtatt
endring fremkommet under møte.
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Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 22.16 Innkomne saker til RS
Her følger oversikten over RS saker som er innkommet innenfor NEKF’s vedtekter på frister for
innsendelse av saker til RS.
FS skal sitt møte 7.april lage innstillinger til RS. I forkant av dette må sakene forberedes og lages
saker av. Det er mange saker som omhandler de amme temaene, og det vil være naturlig å se
disse i sammenheng.

RS-SAKER 2016 NEKF
Klubb

Sak

AAEHK Utdanningsregler dommere
AAEHK Krav til Sporprøve
AAEHK Evaluering Løshundreglene
NTEHK Utdanningsregler dommere
ØEHK

Krav om referat fra alle møter og info H-siden

ØEHK

Oppnevning av løshund komité og Bandhund komité RS

ØEHK

CH-regler bandhund presisering prøve på snø

ØEHK

Evaluering Løshundreglene

VOEHK 3xCK CK=CERT
VOEHK Evaluering Løshundreglene
JFFEHK Norsktilpassede løshundregler
TEHK

CH-regler bandhund presisering snø

TEHK

"Disiplinærsaken" Krav om Info

TEHK

Nytt forslag vedrørende NJCH UCH Krav

TEHK

"Råd og utvalg oppnevnes av RS" Nedsetting komite

TEHK

Økonomi - Krav om info

GEHK

Nordisk Samarbeid videreføring

STEHK Uttaksregler NM Krav om 2-dags prøve som grunnlag
STEHK Utdanningsregler dommere- bandhund
STEHK Utdanningsregler dommere- løshund
VEHK

Videreføre gamle regler om UCH

VEHK

Skjerpe krav for utenlandske hunder for å bli JCH (utstilling krav)

VEHK

Vedtektsendring-Nytt punkt om oppnevning av komiteer og utvalg på RS

VEHK

Evaluering bandhundreglene

VEHK

CH-krav vedrørende prøve på snø

VEHK

Evaluering løshundreglene
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Saksnr.
FS.sak 23.16

Sakstittel
Egmont saken - Innstilling til Ekstraordinært RS

Sendes til områdeklubbenes RS delegater

Saksnr.
FS.sak 24.16

Sakstittel
Høring samarbeidsavtale mellom NKK - NJFF

Saksutredning:
Se vedlegg

Vedtak:
Det nedsettes et utvalg på tre personer som utarbeider et høringsutkast som fremmes på neste
styremøte 7.april d.å.
Utvalget skal bestå av: Knut Herland, Kjell Kruke og Knut Juvet
Utvalget utarbeider et saksfremlegg sammen med forslag til uttalelse. Saksfremlegget skal
inneholde en vurdering om det fortsatt skal være en avtale mellom NKK og NJFF, positive og
negative sider med å fortsatt ha avtale for begge parter.
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Saksnr.
FS.sak 25.16

Sakstittel
Eventuelt

Ingen saker
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