Møtested:
Dato:
Tid:

Norske

Møteinnkalling

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Garder Kurs Og Konferansesenter
04.11.2016
Kl. 09.00

Faste medlemmer som møtte:
Kjell Kruke
Jostein Dahle
Eivind Haugseth

Helge Jakobsen

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Knut J. Herland

Leder

Vara-medlemmer som møtte:
Marius Olaussen, 1.varamedlem
Andre inviterte som ikke møtte:
Ivar Horringmo RS-Ordfører
Cato Flatner, 2.varamedlem

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak. 89.16
FS.sak. 90.16
FS.sak. 91.16
FS.sak. 92.16
FS.sak. 93.16
FS sak. 94.16
FS.sak. 95.16
FS.sak. 96.16
FS.sak. 97.16
FS.sak 98.16

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker.
Drøftings- og orienteringssaker
Nytt medlem i AU Jämthund
Økonomirapport pr. 31.10.16
Uttaksregler NM
AU NES
Championatskjold
Troms saken.
Eventuelt

Knut J Herland

Jostein Dahle

Sign.

Sign.

Saksnr.
FS.sak 89.16

Sakstittel
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 sekretæren.
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 90.16




Sakstittel
Referatsaker

Data leveranse «Hitta Älghund»
(Det innkalles til et møte mellom Datautvalget og Forbundsstyret)
Flytting av NKK utstillinger
Aksjonsliste FS, ombygges og sendes Forbundsstyret til godkjenning.

Saksnr.
FS.sak 91.16





Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Sak unntatt offentligheten
Vedtak fra Vågå forliksråd
Elghunden
RAS Jämthund og Laika rasene. RAS Jämthund legges frem på neste FS møte. Det innkalles til
et møte mellom Laikaklubben og Forbundsstyret.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 92 .16 Nytt medlem i AU Jämthund
Saksutredning:
Forbundsstyret mottok en mail fra Arild Berget den 14/9 2016:
NEKF v/ formann.
Pga min jobb situasjon ser jeg meg nødt til å si fra meg vervet som avls råd medlem i avls utvalget for
jämthund.
Jeg beklager sjølsagt dette, men det er endringer som har kommet brått på.
Ønsker forbund styret lykke til i å finne en ny til avlsutvalget, jämthund.
Mvh Arild Berget.

Vedtak:
Arild Berget fritas fra sitt verv i AU Jämthund. Nytt medlem blir Even Grindvollen.

Saksnr.
FS.sak 93.16

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.10.16

Saksutredning:
Utsendt rapport viser en god økonomistyring, men vår økonomiske situasjon tilsier en stram styring
av økonomien. Problemer med at mange annonsører og områdeklubber er gjentakende, noe som
fører til ekstra arbeid m. kostnader på NEK
Vedtak:

Økonomirapporten tas til orientering
Det innføres en strengere følge på manglende betaling, det gis ikke mulighet for annonsering i
Elghunden ved manglende betaling.
Elghunden blir ikke utsendt til medlemmer, der områdeklubb skylder NEKF penger for
tidligere utgaver av Elghunden.

Saksnr.
FS.sak 94.16

Sakstittel
Uttaksregler NM

Saksutredning:
Under RS. Sak 11.9.16, fra Sør Trøndelag Elghundklubb ble det fremmet en sak på Uttaksregler NM.
Forslag:
5. «Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver, hvor den ene er en 2-dagers prøve.
Hunden må ha minimum en «Very good» på utstilling etter fylte 15 mnd. innen NM arrangeres.»

Begrunnelse:
RS har i de siste årene, hatt til behandling og avstemming om man skal fjerne eller beholde 2-dagers
kravet fra Championatreglene. Det har så langt ikke vært flertall for å fjerne 2-dagerskravet.
Også på RS i 2015 ble det vedtatt at 2-dagers prøve skal beholdes i championatkravene, og da mener
vi at dette vedtaket er tilstrekkelig førende til at FS vet hva flertallet i elghund Norge mener om 2dagers skal fjernes fra uttakskravene til NM, eller ikke.

Etter den kommunikasjonen som FS har meddelt områdeklubbene, har vi vært i den tro at flertallet i
FS har fulgt flertallet på RS, og har ønsket å beholde 2-dagers kravet både i Reglene for uttak til NM
for løs- og bandhund, samt Championatregelverket.
5.11.2014 fattet FS fattet vedtak i sak 55.14, som endret NM fra 2-dagers som prøveform, samt
fjernet av 2-dags prøve fra uttakskravet til NM.
3.9.2015 fattet FS vedtak i sak 72.15 som gjeninnførte at NM skal arrangeres som en 2-dagers samlet
prøve.
Da er det naturlig at de hundene som skal delta på NM, som er en 2-dagers prøve, er prøvd i denne
prøveformen på forhånd. NM skal ha et høyere nivå enn en ordinær jaktprøve.

Forbundsstyrets behandling
Det tilligger FS å utarbeide og vedta Uttaksregler for mesterskap og deltakelse. Forbundsstyret
støtter intensjonen i forslaget, forbundsstyret innarbeider forslaget i Uttaksregler Norsk mesterskap.
Dette blir gjeldene fra 1 januar 2017.
Forslag til vedtak
Saken avvises som RS sak.
Ord til saken:
Kamilla Engen – trekker saken

nm-uttaksregler-pr-3-9-15(3).pdf

Vedtak:
Det settes ned et utvalg som skal vurdere Uttaksregler NM og komme med innstilling til FS,
saken ferdigbehandles av FS på desember 2016.
Utvalget består av Kjell Kruke, leder (FS), Arve Olav Sæther (Løshundkomitéen) og Bjørn
Grue (Bandhundkomitéen).

Saksnr.
FS.sak 95.16

Sakstittel
Saker fra AU NES

Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt 2 saker fra AU NES, saksutredning ligger som vedlegg.

1. Forslag
Parrings avtale
parringsavtale NES.docxNorsk Elghund Sort.docx

Vedtak:
Forslag til parrings avtale for NES godkjennes, AU NES får ansvar for å legge ut avtalen på
hjemmesiden til NEKF.

‘

Saksnr.
FS.sak 96.16

Sakstittel
Tilbud Championatskjold

Saksutredning:
Vi har i dag som kjent to bedrifter som er i prosessen med produksjon av CH skjold.
Denne løsningen medfører at produkter sendes pr. post noe som er svært fordyrende for
sluttproduktet. Vi registrerer at våre CH skjold nok en gang begynner å koste mye penger og
har i den forbindelse undersøkt andre muligheter for leveranse.
Det er innhentet prøver på to nye skjold samt tilbud fra Trofe Lillehammer på
Championatskjold.
Bestilling på CH skjold sendes samlet fra områdeklubbene og direkte til leverandør som
fortløpende fakturerer områdeklubbene uten at FS må mellom fakturerer leveransen

Vedtak:

Våre innhentede tilbud sendes områdeklubber og legges ut på hjemmesiden, områdeklubber
bestiller direkte fra leverandør.

Saksnr.
FS.sak 97.16

Sakstittel
Vedrørende jaktprøve med ref.nr. 36-14007 Troms Elghund Klubb

Saksutredning:
Norske Elghundklubbers Forbund mottok en sak fra NKK v/Eva Pedersen en sak vedrørende
jaktprøve med ref.nr. 36-14007, Katalog nr. 1002.
De nevnte prøveleder, NKK representant, dommer og tidligere leder ble tilskrevet på mail, der
de ble bed om å redegjøre skriftlig av den påklaget prøve. I flere av svarene kommer det frem
at Troms Elghundklubb v/prøveledelse hadde vært i kontakt med NKK v/Eva Pedersen
angående saken, hun hadde gitt klarsignal for bruk av den aktuelle dommer. Eva Pedersen har
bekreftet dette i mail til Forbundsstyret (vedlagt).
Den aktuelle prøven er godkjent av NKK og ligger ute på DogWeb.
Sitat fra NKK’s gjeldende fellesbestemmelser for jaktprøver elghund -løshund:
1.1.4 Ledelse av prøven
NKKs representant er prøvens høyeste myndighet hva angår tolkning av reglene. Arrangøren
oppnevner prøvens leder som er høyeste myndighet på alle andre områder enn tolking av
regelverket. Prøvens leder og NKKs representant / vararepresentant kan ikke være samme
person. NKKs representant skal være tilstede alle prøvedager ved ordinære/samlede prøver.
NKKs representants myndighet og plikter fremkommer av egen instruks. Eventuelle problemer
eller tvilsspørsmål behandles og avgjøres av den myndighet spørsmålet sorteres under.
Prøvens leder og NKKs representant kan når som helst gripe inn hvor de måtte anse dette
nødvendig innenfor eget myndighetsområde. På dommerens subjektive skjønn og arbeid kan
de imidlertid ikke influere. Prøvens dommere og funksjonærer skal motta sine instrukser fra
prøvens leder og utføre oppgaven på en forsvarlig måte slik at prøven kan gå etter det
fastsatte program. Prøvens leder må være autorisert dommer for den prøveformen som
arrangeres. Arrangøren oppnevner i tillegg en prøvekomité på minst 3 medlemmer. Prøvens
leder må påse at skogsprotokoller er undertegnet av dommer og at premielistene er
undertegnet av prøveleder og NKKs representant. Prøvens leder og NKKs representant kan
fungere som dommer ved prøven, men kan ikke gå med aspirant. Hund i prøveleders eie kan
ikke starte på prøver han/hun leder. Det må påses at ingen dommer får hund til
bedømmelse som er i eget eie, av eget oppdrett, avkom etter egen hund, hund som eies av
nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn) eller en hund dommer i vesentlig
grad har jakttrenet. Prøvens leder må påse at skogskortet er undertegnet av dommer og
premielistene er undertegnet av prøveleder og NKKs representant.

Vedtak:

Helge Jakobsen erklærte seg inhabil og fratrådte behandling av saken.
Norske Elghundklubbers Forbund anser seg som ferdig med saken, da de involverte parter
avgir lik uttalelse på grunn og saksbehandling av hendelsen.
Norske Elghundklubbers Forbund ser at den aktuelle prøven ikke er gjennomført i henhold til
NKK’s fellesbestemmelser, men administrasjonen i NKK har på klanderverdig vis gitt
tillatelse på dette for denne ene gjeldende prøve.

Saken oversendes NKK for endelig behandling.

Saksnr.
FS.sak 98.16

Sakstittel
Eventuelt

Saksutredning:
- Informasjonsstrategi, utvalget avholder et møte.
- Mailer fra DUK
- Mail fra NKK, forslag på medlemmer i utvalg
- Landslotteriet
- Bandhund
-

