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Saksnr.
FS.sak 1.15

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra styremøte 3.12.14
Ingen bemerkninger
Referat fra Forbundsstyrets utvalg og komitéer
Referat fra møte med Troms Elghundklubb
Innspill fra klubber vedrørende evaluering av Jaktprøveregler for elghund-løshund
> NKK – Påmelding, avlrådskurs 2015
> NKK – Høringssvar, krav om endring av instruks for prøving og godkjenning av
ettersøkshundshøring på revidering av forskrift
> NKK – Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komitéer
> NKK – Endringer under premiering/godkjenning for elgsporprøver
< NKK – Info til NKKs medlemsklubber/forbund – ny annonseløsning i Hundesport
> NKK – NEKFs høringssvar om NKKs Rovdyr policy
> NKK – Problem med e-postadministrering gjennom NKKs e-postsystem
< NKK – Søknad om parring av tispe over 8 år
< NKK – Svar på revidering av reglene for elgsporprøver
> NKK – Korrektur av terminlisten for jaktprøvene 2015
< NKK – Protokoll fra NKKs 53. Ord. RS
< NKK – Protokoll fra NKKs JHK
< EY – Info vedr. ny A-ordning
> NKK – Støtte til dommerutdanning 2014
- støtteordning til dommerutdanning kommer som egen sak på neste FS-møte.
< NKK – Tilsvar på støtte til dommerutdanning 2014

Saksnr.
FS.sak 2.15

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Nordisk samarbeid – Nordisk Älghundunion (NÄU)
Innkalling til møte i NÄU, 10.1.15, er tidligere utsendt til styremedlemmene
Leder Kjell Arild Haugen informerte Forbundsstyret (FS) om programmet og agendaen
for det forestående møtet i Nordisk Älghundunion, 10.1.
Arbeid i og status for avlsutvalgene
Jostein Dahle orienterte FS om status og pågående arbeid i Avlsutvalgene for NEK OG
NES.
FSs kontaktperson for Avlsutvalgene innkaller til et møte med Avlsutvalget for NES.
Eivind Haugseth gikk igjennom arbeidet som er gjort i Arbeidsutvalget for Jämthund.
- problemer med dokumentasjoner av hunder gjennom DogWeb.
- må avvente til NPP er operativt
- Arbeidsutvalget for Jämthund har drøftet etablering av avlsutvalg
Avlsutvalget for Jämthund kommer i egen sak, FS.sak 6.15.
Kontaktpersoner i områdeklubbene
- kontakter for rasene, ungdomskontakter, status oppnevning og veien videre
Tilbakemeldingene på kontaktpersoner ute fra områdeklubbene er få og
Forbundssekretæren foretar en oppsummering over det som er meldt tilbake og sender på
nytt en ny anmodning om tilbakemelding på kontaktpersoner ute fra områdeklubbene.
Status og eventuelle grep i Egmont-saken
Orientering fra lederen. Informasjon sendes til områdeklubbene v/leder
Status vedrørende høringer mm. vedr. ettersøk o.a.
Knut J. Herland og Kjell Kruke ga orienteringer om høringene som er gjennomført og de
som pågår.
Oppfølging av strategiplan, arbeidsoppgaver mm.
Leder orienterte fra møtet Forbundsstyrets Arbeidsutvalg gjennomførte 8.1. iht. vedtak fra
FS-møtet 3.12. og de tankene utvalget har for den videre prosessen i saken.
Arbeidsutvalget legger frem sin innstilling til FS på neste møte.
Forberedelser til Representantskapsmøtet 2015
Gjennomgang av arbeidsoppgaver, tidsfrister osv.
Det er ønske om et oppsett/oversikt over de hederstildelinger og statutter som NEKF har i
sin organisasjon.
Forbundssekretæren utarbeider et oppsett på dette og publiserer dette bl.a. på
hjemmesiden

Evaluering av Forbundsstyrets arbeid i 2014
Dette vil bli tatt inn i saken om oppfølging av strategiplan, arbeidsoppgaver mm.
- Forbundsstyret ønsker at protokollene fra styremøtene skal inneholde aksjonsliste/
referat.
«Svarthundtreff» på Dombås 13.6.2015
I forbindelse med elghundutstillingen på Dombås, 13. – 14.6., planlegges det med et
«svarthundtreff».
Jostein Dahle og Kjell Kruke representerer FS i planlegging og gjennomføring.
Datautvalget
Eivind Haugseth orienterte FS om status og det pågående arbeidet i Datautvalget, som
består av Svein Tore Feet, Bjørn Ivar Krabbesund og Eivind Haugseth.
Ungdomsmesterskapet 2015
Pr. dato er det ingen områdeklubb som har meldt konkret interesse for å gjennomføre
Ungdomsmesterskapet, løshund 2015. Mesterskapet avholdes i samarbeid med NEKFs
Ungdomsutvalg.
Leder tar kontakt med arrangøren av NM Løshund 2016, Telemark/Vestfold vedr.
gjennomføring av Ungdomsmesterskapet i 2015.

Saksnr.
FS.sak 3.15

Sakstittel
StorCert, ny behandling pga. av Norsk Kennel Klubs Hovedstyres behandling
og føringer de har gitt

StorCert, ny behandling pga. av Norsk Kennel Klubs Hovedstyres behandling og
føringer de har gitt
Saksutredning:
På forrige styremøte vedtok Forbundsstyret en innstilling til Representantskapet(RS) om å
nytte seg av muligheten til å velge bort kravet om StorCert. Det var altså ønskelig å forankre
dette i RS. Så kommer Hovedstyret (HS) i Norsk Kennel Klub (NKK) med sine presiseringer
vedrørende implementering av dette. Dette betyr i korte trekk at forbund/raseklubber må gjøre
vedtak i saken før 1. februar 2015 for at dette skal være gjeldende fra1.1.15.
Siden det var NEKF som i 2013 fremmet saken til NKKs RS, så må dette sees på som et
ønske fra NEKF og da bør også NEKF innføre dette fra første mulige dato, altså 1.115. Saken
er også lagt frem for Lov- og Kontrollkomitéen, og de har ingen betenkeligheter med at FS
gjør endelig vedtak i denne saken. Saken skal redegjøres for i NEKFs Årsmelding 2014 og for
Representantskapet.
Bakgrunn for saken:
Vedtak i NKKs hovedstyre 10.12.2014 sak 159/2014 om retningslinjer for praktisering:
 Hovedregelen for Norsk utstillingschampionat (N UCH) er et generelt krav om 3
Certifikat på utstilling i Norge for 3 ulike dommere hvorav minst ett av det tre
Certifikatene må være tatt på NKK utstilling i regi av NKK eller raseklubb/forbund
som har StorCert. Minst ett cert må være vunnet ved fylte 24 måneder eller senere.
 For raser med tilleggskrav for oppnåelse av N UCH har den enkelte
raseklubb/forbund som har raseforvaltningsansvaret mulighet til å velge bort
StorCert.
 Vedtak om å velge bort StorCert kan fattes av raseklubb/forbund enten i styrevedtak,
årsmøtevedtak el. ut fra hva klubb/forbund har av retningslinjer for slike avgjørelser.
Dette gjøres gjeldende fra 1.1. påfølgende år.
 Spesielt for 2015 gjelder at raseklubb/forbund som ønsker å velge bort StorCert fra
1.1.2015, må fatte styrevedtak om dette og melde fra til NKKs administrasjon innen
1.2.2015.
 Raseklubber/forbunds vedtak om å velge bort StorCert gjelder for en minimum
virketid på 3 år fra iverksettelse. Deretter kan raseklubb/forbund ev. velge å gå tilbake
til hovedregelen fra og med hvert påfølgende årsskifte.

Vedtak:
1. NEKF ved Forbundsstyret vedtar at kravet om ett StorCert for å oppnå tittelen NUCH
bortfaller for de rasene der forvaltningsansvaret ligger hos NEKF.
2. Vedtaket gjelder i første omgang for 3 år med virkning fra 1/1-2015.
3. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at minst ett Certifikat må
vinnes etter 1/1-15.
4. Representantskapet skal orienteres om vedtaket og bakgrunn for dette.

Saksnr.
FS.sak 4.15

Sakstittel
Økonomirapport pr 31.12.14

Økonomirapport pr. 31.12.14
Vedlegg:
Økonomirapport pr 31.12.14
Saksutredning:
Økonomirapporten pr. 31.12 14 er grunnlaget for Årsregnskapet 2014. Tallene og
resultatet/balanse som ligg inne i rapporten vil bli justert iht. avstemminger, men vil gi
indikasjoner mot et sluttresultat for regnskapet 2014.

Vedtak:
Økonomirapport pr. 31.12.14 tas til etterretning.

Saksnr.
FS.sak 5.15

Sakstittel
Endring av forretningsadresse

Endring av forretningsadresse
Saksutredning:
Norske Elghundklubbers Forbunds (NEKF) forretningsadresse har opp gjennom årene fulgt
Forbundssekretærens kommuneadresse, og vært spesifikk med postboksadresse.
I NEKFs lovverk er forretningsadressen ikke omtalt, og heller ikke omtalt mht. endring.
Forbundssekretæren har flyttet fra Dovre til Torvikbukt i Gjemnes kommune.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å endre organisasjonens forretningsadresse fra Dovre kommune til
Gjemnes kommune.
Informasjon omkring ny adresse formidles ut til organisasjonen så snart den konkrete
adressen er etablert og i funksjon.

Saksnr.
FS.sak 6.15

Sakstittel
Avlsutvalg for Jämthund
Avlsutvalg for Jämthund

Saksutredning:
Forbundsstyret vedtok i FS.sak 40.14, 13.8.14 å oppnevne Arbeidsutvalg for Jämthund med
følgende mandat:
 Opprettelse av avlsutvalg for Jämthund
 Avlsarbeid innenfor rasen Jämthund
 Kontakt med Sverige og Finland
Leder av Arbeidsutvalget for Jämthund, Eivind Haugseth, orienterte Forbundsstyret i FS.sak
2.15 Orienterings- og drøftingssaker, om status og arbeidet som har vært gjort i utvalget i
Orienterings- og drøftingssakene.
Utvalget har blitt økende kontaktet vedrørende avlsspørsmål og opprettelse av et avlsutvalg
for rasen har utvalget vurdert som ønskelig og formålstjenlig.
Medlemmene som var valgt inn i utvalget, er etter interndrøfting enige om å fortsette sitt virke
i et Avlsutvalg for Jämthund hvis Forbundsstyret ønsker dette.
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget for Jämthund opphører fra dags dato.
2. Avlsutvalg for Jämthund etableres og er i funksjon fra dags dato med følgende medlemmer:
Leder:
Eivind Haugseth
Medlem:
Arild Berget
Medlem:
Ole Anders Stenby
Medlem:
Øyvind Brenno
Opprettelsen av Avlsutvalg for Jämthund skal kommuniseres til Svenska Älghundklubben av
Forbundssekretæren.

Saksnr.
FS.sak 7.15

Sakstittel
Eventuelt

Eventuelt
o Rovdyr
Knut J. Herland orienterte om hva som blir gjort vedrørende
rovdyrproblematikken.
Leder Kjell Arild Haugen tar kontakt med aktuelle instanser og orienterer for
NEKFs strategi og arbeid mht. rovdyrproblematikken.
o Hederstegn
Forbundsstyret har mottatt søknad fra en områdeklubb om tildeling av NEKFs
Hederstegn i sølv til ett av sine medlemmer
Vedtak:
Forbundsstyret tildeler medlemmet omsøkt hederstegn.
o Møtedatoer
Følgende møtedatoer er satt opp frem mot Representantskapsmøtet 2015,
9.5.15:
11.3., 8.4. og 8.5.

