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FORBUND

Vedtatt av Forbundsstyret 9.9.2014

Generell del
Alle utvalg i NEKF utnevnes av Forbundsstyret (FS). Utvalgene organiseres og driftes som følger:







Representantskapet 2014 vedtok at utvalgsmedlemmer oppnevnt av FS ikke bør sitte i sine verv
lenger enn 4 - fire år av gangen.
FS står fritt til når som helst å gjøre endringer i utvalgene.
FS utnevner utvalgenes leder som skal ha det overordnede ansvaret for koordineringen av utvalgets
arbeid, herunder innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene og protokollering av
saksbehandlingen. Kopi av protokoll skal sendes FS v/Forbundssekretæren fortløpende.
Utvalgenes dokumenter er NEKFs eiendom.
Utvalgene skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan ha
betydning for utvalgets arbeid, herunder kopi av styremøteprotokollene.
Utvalgenes inntekter og utgifter skal inngår i NEKFs regnskap.

Beskrivelse av utvalgenes generelle virke:
1. Utvalget skal sende årsberetning til FS, herunder forberede og tilrettelegge for en presentasjon av
utvalgets arbeid for Representantskapet. Det vil være naturlig at utvalgets leder og/ eller utvalgets
medlemmer gjennomfører presentasjonen.
2. Utvalgsmedlemmene har en selvstendig plikt til å vurdere sin habilitet ved behandling av saker, og
fratrer der de er eller kan bli oppfattet som inhabile
3. Utvalget bidrar med sin kompetanse til FS og FS -utvalg/komiteer der dette er naturlig og etterspurt.
4. Utvalget innkalles til et årlig fellesmøte.
5. Utvalget skal rapportere kvartalsvis til FS.
6. Utvalget skal for hvert driftsår utarbeide budsjett iht. handlingsplan.
7. FS fastsetter godtgjørelsen for utvalgsmedlemmene og utvalgsleder.
8. Dersom utvalget har behov for kjøp av tjenester i forbindelse med sitt arbeid, skal dette godkjennes
av Forbundsstyret.

Ungdomsutvalget (UU)
1. Ungdomsutvalget skal bidra til at NEKF sitt ungdomsarbeid formidles til medlemmene,
områdeklubber og andre aktuelle samarbeidsparter som skoler etc.
2. Ungdomsutvalget skal bidra til at NEKF sitt ungdomsarbeid formidles til medlemmene,
områdeklubber og andre aktuelle samarbeidsparter som skoler etc.
3. Ungdomsutvalget kan selv skaffe inntekter gjennom sponsorer eller lignende og disponerer
eventuelle overskudd til aktiviteter innenfor utvalgets arbeidsområde. Det forutsettes at det ikke blir
konflikter med sponsormidler/sponsorer som NEKF har/får til sitt øvrige arbeid.
4. Ungdomsutvalget skal være inspiratorer og pådrivere i avholdelse av ungdomsmesterskap for både
løshund og bandhundprøver. Ungdomsmesterskapet avholdes som egen en-dags samlet prøve.
5. Ved stor påmelding blir det loddtrekning for deltagelse av de påmeldte.
6. Uttaksregler for deltagelse i ungdomsmesterskap:
Påmeldt hund skal være Jaktprøvepremiert på for den gjeldende prøveart, det være seg som
løshundprøve eller bandhundprøve.
7. Deltagelse på ungdomsmesterskap kan enhver person som er medlem av en områdeklubb. Ungdom
kan delta ut det året de fyller 25 år.
8. Samme person kan delta på ungdomsmesterskap max. 2 ganger.
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9. Foregående års ungdomsmester stiller som tittelforsvarer.
10. Ungdomsutvalget kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av interesseområder,
samt ekspertise der utvalget finner dette tjenlig for avlsarbeidet.
11. Ungdomsutvalget skal samarbeide med komiteer innen NEKF og andre aktuelle fora som er
formålstjenlig for ungdomsarbeidet

Sted:

Dato:

Som medlem av Ungdomsutvalget er undertegnede kjent med de retningslinjer som legges til grunn
i denne instruks.

Komitémedlem:

_______________________
Signatur
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