
 

STYREMØTE                                                                                 

 
DATO:   19.4.09 
STED:              Norlandia Oslo Airport Hotell 

DELTAGERE: Ellen Krogstad, Asbjørn Guttorm, Kristian Hestvåg, Kjell Kruke, Joar Brosdal og 
Arild Visdal.  

  

 

FS.sak 32.09 Drøftingssaker 

 

FS.sak 33.09 Møteplan for 2009/2010 

Forbundstyret planlegger med å gjennomføre 4 ordinære styremøter i løpet av 

perioden frem til neste Representantskapsmøte. 

Det planlegges med telefonmøte (styremøte) 1. mandag i hver måned, 

saksforberedelse som ved ordinære styremøter. 

 

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalg bestående av Ellen Krogstad, leder, Kjell Kruke nestleder og 

Arild Visdal, forbundssekretær settes ned for å behandle påkommende saker 

mellom styremøtene. 

 

FS.sak 34.09 Medlemsbladet ”Elghunden” 

Ut fra de innspill som kom i tilknytning til Formannsmøtet og behandling av 

regnskap og budsjett under RS-forhandlingene, vil Forbundsstyret velge å se på 

fremtiden for medlemsbladet: 

Joar Brosdal får ansvar for dette arbeidet. 

 

FS.sak 35.09 Medlemskort NKK i plast / medlemsbevis 

  Dette er en sak som blir tatt med inn i Jakthunddivisjonen for å se på om denne  

  saken skal tas videre til NKK. 

  Det er et sterkt ønske fra NEKF om en slik løsning. 

 

FS.sak 36.09 Verdisetting av elghund ved erstatning 

  Gjeldende verdisetting skal indeksreguleres. 

   

FS.sak 37.09 Cert. til alle hunder som gis CK 

  Iht. vedtaket gjort i RS.sak 11.4.09 skal denne saken fremmes for NKK. 

  Joar Brosdal har ansvar for å forberede saken for å fremmes for NKK 

 

FS.sak 38.09 Hunder kan starte jaktprøve før fylte 15 mnd. uten å være utstillingspremiert,  

  dette iht. vedtaket gjort i RS.sak 11.3.09. 

  Regelendringen legges frem på neste Forbundsstyremøte og sendes derfra over 

  Lov- og Kontrollkomiteen for uttalelse. 

 

FS.sak 39.09 Økonomisk støtte/midler til utdanning 

Under RS 09 var det diktert at det skulle søkes om et generelt økonomisk 

tilskudd fra NKK til NEKF. 

Til orientering har forbundssekretæren hatt telefonisk kontakt med lederen av 

NKKs Hovedstyre, Nils-Erik Haagenrud ang. nevnte sak. Hovedstyret vil med 

den største sannsynlighet ikke imøtekomme en slik søknad, men henviser til de 

retningslinjer som er lagt for søknad om økonisk støtte til utdanning etc. i 

klubber og forbund. 



Direktivene for søknad om økonomiske midler bekjentgjøres ut til 

områdeklubbene og Forbundssekretæren skal være behjelpelig med søknadene 

som utarbeides og sendes fra den respektive områdeklubb. 

 

FS.sak 40.09 NEKFs Ungdomsutvalg 

Iht. vedtaket gjort i RS.sak 11.6.09 skal Forbundsstyret forberede etablering av 

Ungdomsutvalg med dertil nødvendig lovtekst til Representantskapsmøtet i 

2010. 

 Asbjørn Guttorm har ansvaret for dette arbeidet. 

 

FS.sak 51.09 Laikaklubben Norge – sak fra Leif Arne Iversen 

  Asbjørn Guttorm følger opp saken. 

 

 

 
Arild Visdal 

referent 

   

 

 

 

 

 

 


