STYREMØTE
DATO:
STED:
DELTAGERE:

8.6.09
Telefonmøte
Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Asbjørn Guttorm, Kristian Hestvåg, Joar Brosdal,
Knut Ole Røed og Arild Visdal.

FS.sak 48.09 Referat-/drøftingssaker
- Status fra de enkelte styrerepresentantene
- Ungdomsutvalg v/Asbjørn Guttorm
Har ikke fått arbeidd mye med saken, men har sett på andre
organisasjoner hvordan organiseringen og arbeidet gjøres med tanke
på ungdomsarbeidet i de respektive organisasjonene.
Asbjørn vil drøfte nærmere med Gudbrandsdal EHK hvilke tanker
de har i denne saken som forslagstillere under årets RS.
- Statistikker til årsmeldingene fra avlsutvalgene v/Kristian Hestvåg
Skisse over statistikker utarbeidd og presentert for Forbundsstyret.
Skissens punkter underbygges med utfyllende underpunkter og
forklaringer og hvordan statistikkene ønskes bygd opp.
Forslaget sendes avlsutvalgene til høring innen 1.8. med høringsfrist
innen 1.9.09
-

Vedtak:

Brev fra NKK, høring - Uttalelse fra Rådet for dyreetikk
- Høringsinnspill fra NEKF
Jakthunddivisjonen vil gi sine innspill på ”Uttalelse om jakt og
viltforvaltning”, rapport fra Rådet for dyreetikk.
Forbundsstyret ønsker likevel å gi sine innspill til rapporten og
oversende dette til NKK.
Forbundsstyret vil gi motsegn på at jegere som var registrert før
opplæringskravet kom skal måtte gjennomføre den teoretiske
jegerprøven.
Forbundsstyret vil gi motsegn mot rådets innstilling om at hijakt og
hiprøver for aktuelle hunderaser skal forbys.

-

Laikaklubben Norge – NEKF
- Gjennomgang av status i arbeidet
Forbundsstyret drøftet arbeidet som var gjort så langt mellom
partene og avventer neste møte i sakens anledning.

-

Elghunden/Nettsiden
- Annonsering
Forbundssekretæren iverksetter arbeidet med å utarbeide plan og
gjennomføring for annonsering på Forbundets nettside etter
avklaringsmøtet 4.6. med produsenten av Elghunden.
-

Innsparingstiltak for Elghunden
Produsenten av Elghunden og Forbundssekretæren gjennomgikk
mulige innsparingstiltak i produksjonen av Elghunden på møte 4.6.
Det er et innsparingspotensial i produksjonen av Elghunden nr. 1
som må utredes videre.
Arbeidsutvalget skal behandle denne saken den 20.6. for deretter å
komme med en innstilling for behandling av Lov- og

Kontrollkomiteen mht. tidligere vedtak gjort i tidligere
Representantskapsmøter.
-

Økonomirapport pr. 31.5.09
Rapporten viser omtrent samme status som pr. 30.4.09 med et lite
overskudd så langt.
Elghunden nr. 2/09 ser ut til å gi et tilfredsstillende overskudd.

-

Lotteri
Forbundssekretæren redegjorde for arbeidet som foreløpig er gjort i saken
og det skal arbeides videre med å få godkjent organisasjonen for å holde
lotteri med omsetning over kr. 150.000.
Begrunnelsen og formålet for søknaden vil bli det fremtidige
ungdomsarbeidet som ble vedtatt iverksatt på årets RS.

-

Sponsor-/foravtaler
- Avtalen med Premium Pet Products AS går ut i løpet av 2009
Kjell Kruke arbeider med sponsormarkedet med tanke på inngåelse av ny
sponsor-/foravtale etter 2009.
Utnevnelse av representant fra NEKF til prosjektkomiteen for NKKs
Jakthundkomité.
Forbundsleder Ellen Krogstad er NEKFs representant i komiteen.

-

Vedtak:

Vedtak:
-

Vedtak:

FS.sak 49.09
-

Vedtak:

FS.sak 50.09
-

Søknad om endring av Lover for Buskerud Elghundklubb
Søknaden godkjennes med følgende presisering:
1. varamann har møterett i styret.
Søknad fra Follo og Østfold EHK
Søknad om økonomisk tilskudd til NM Bandhund 2009
Follo og Østfold EHK innvilges kr. 15 000,00 til NM Bandhund 2009.
Søknad fra Østerdalen EHK
Søknad om økonomisk støtte til NM Løshund 2010
Østerdalen EHK innvilges kr. 15 000,00 til NM Løshund 2010.

Avlsutvalget Norsk Elghund Grå
utnevnelse av nye medlemmer
Medlemmene av Avlsutvalget for NEG, Per Helge Pedersen og Arne Gilde
har gitt melding om sin fratredelse fra utvalget.
Nye medlemmer til Avlsutvalget for NEG:
Jan Erik Andersen, Ellen Stene og Per Toni Grundt.
Komiteen vil bli utvidet med en til to medlemmer på et senere tidspunkt
Fastsetting av datoer for Representantskapsmøtet 2010
gjennomføring av formannsmøtet, avlsutvalgsmøtet og RS 2010

Vedtak:

FS.sak 51.09

Dovre, 8.6.09

Arild Visdal
referent

Representantskapsmøtet 2010 er fastsatt til 17.4.10.
Arbeidsutvalget får til oppgave å lage et opplegg for gjennomføring av RS,
formannsmøte og avlsutvalgsmøte i helgen 16. – 18.4.10 som legges frem
til godkjenning av Forbundsstyret.
Økonomien/tilbudene fra aktuelle møteplasser vil være avgjørende for valg
av geografisk møtested.
Eventuelt
Intet

