Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Scandic Hell
28.04.2017
Kl. 11.00

Faste medlemmer som møtte:
Knut J Herland
Kjell Kruke
Marius Olaussen
Jostein Dahle
Helge Jakobsen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styretmedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
Cato Flatner, 1.varamedlem
Andre inviterte som møtte:
Ivar Horrinmo
RS ordfører (gjennomgang av RS 2017)
SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak 15/17
FS.sak 16/17
FS.sak 17/17
FS.sak 18/17
FS sak 19/17
FS sak 20/17
FS sak 21/17
FS sak 22/17
FS sak 23/17
FS sak 24/17
FS sak 25/17

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport
Regnskap og revisjonsrapport
Høring fra Lovnormal utvalget NKK
Høring NKK: Registrering av alvorlig arvelig sykdom på Dogweb
Ungdomsmesterskap 2017 Tildeling av arrangører(Løshund)
RAS Jämthund
Skifte av bank
Eventuelt

Verdal 01.05.2017

Knut J. Herland

Saksnr.
FS.sak 15.17

Jostein Dahle

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.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 16.17
•

Sakstittel
Referatsaker

Mailer til NKK, angående Nordisk database

Saksnr.
FS.sak 17.17

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

•
•
•
•
•

NÄU møte Helsinki
Jakthundkomite møte 20/4
Sak tidligere ansatt
Dialogmøter NKK
Dommerkonferanser

Saksnr.
FS.sak 18.17

Sakstittel
Økonomirapport

Saksutredning:
Framlagt under møte.
Vedtak:
Økonomirapporten tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 19.17

Sakstittel
Regnskap og revisjonsrapport

Saksutredning:
Regnskap 2016 skal underskrives av forbundsstyrets faste medlemmer iht. Lover for Norske
Elghundklubbers Forbund.
Det foreligger en underskrevet Revisjonsrapport, som tas til orientering.
Revisjons bemerker:
Det er ikke funnet tydelige rutiner for attestasjon/anvisning av inngående faktura /regninger. I
følge firmaattest har styrets leder prokura alene. Det anbefales at styret innfører rutiner/
hensiktsmessige fullmakter på dette punkt og at disse fornyes hvert år.

Vedtak:
Forbundsstyrets faste medlemmer underskriver Regnskap 2016.
Revisjonens bemerkning, tas opp på neste møte i forbundsstyret.

Saksnr.
FS.sak 20.17

Sakstittel
Høring fra Lovnormal utvalget NKK

Saksutredning:
Forbundsstyret nedsatte et utvalg for gjennomgang av Lover for Norske Elghundklubbers
Forbund, dette på grunnlag av RS vedtak i sak ..Deler av NEKF’s lovutvalget har fungert og
har utført sin oppgave og har arbeidet med oppgaven.
RS NKK 2016 vedtok at det skulle utarbeides «nye» Lovnormaler for medlemsklubber og
forbund. NKK v/HS nedsatte et utvalg til denne oppgaven, de omarbeidete Lovnormaler er
ute på høring til klubber og forbund.
Forbundsstyret valgte derfor å ikke fremme en sak til RS 2017, da vedtaket fra NKK hadde
medført en ny behandling i 2018.
Arbeidsutvalget i FS har bed de fungerende medlemmer i sitt Lovutvalg se på høring av
Lovnormalene fra NKK.

Høringsbrev Høring Høring obligatoriske lovmalObligatorisk
klubb og forbund
lovmal 2017.pdf
Obligatorisk
for Norsk Kennel
lovmal
Klubbs
for Norsk
klubber
Kennel
2017.pdf
Klubbs medlemsforbund 2017._._pdf

Kan ikke åpnes i PDF!

Vedtak:
Forbundsstyret avgir høringssvar i saken, det framlagte dokumentet fra Lovutvalget i NEKF
med de endringer som fremkom under møtet er grunnlaget for høringssvaret.

Hørings forslag fra
NEKF - Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs klubber 2017.docx

Saksnr.
FS.sak 21.17

Sakstittel
Høring NKK: Registrering av alvorlig arvelig sykdom på Dogweb

Saksutredning:
Forbundsstyret fattet vedtak på at saken skulle sendes områdeklubbene på uttalelse, det er
innkommet svar fra 9 områdeklubber. Alle er positive til at alvorlige sykdommer registreres
på DogWeb.

Høring til
raseklubber 22022017.pdf

Kan ikke åpnes i PDF!

Vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund er positive til registrering av alvorlige sykdommer på
DogWeb, og ønsker at det tilføyes bærerstatus for arvelige recessive sykdommer.

Saksnr.
FS.sak 22.17

Sakstittel
Ungdomsmesterskap 2017 Tildeling av arrangører(Løshund)

Saksutredning:
Forbundsstyret sendte ut ønske om søknader på div. arrangement. Det er innkommet en
søknad på avholdelse av Ungdomsmesterskapet Løshund 2017. Hedmark EHK og Oslo
området EHK ønsker å påta seg oppgaven i 2017.

Vedtak:
Hedmark EHK og Oslo området EHK tildeles ungdomsmesterskapet løshund 2017.

Saksnr.
FS.sak 23.17

Sakstittel
RAS Jämthund

Saksutredning:
Forbundsstyret fjernsaksbehandlet RAS Jämthund og vedtok å oversende RAS Jämthund til
NKK for godkjennelse. RAS Jämthund ble oversendt NKK v/Kim Bellamy for godkjennelse
7/4 2017.
NEKF mottok den 18/4 2017 en mail fra NKK v/Kim Bellamy, der det fremkommer en del
punkter som må sees på før godkjenning.
Bellamy skriver:
Hei,
Og tusen takk for RAS for jämthund. Dokumentet er godt og velskrevet, og inneholder mye
nyttig informasjon.
Jeg har et par innspill jeg ber dere se over før dere sender meg endelig versjon for
publisering:
•
•

•

•
•
•

På forsiden bør det stå «gyldig til og med 1.4.2022»
Det er bra at dere har fokus på god genetisk bredde. Gjennomsnittlig innavlsgrad for
rasen må være med. Jeg har regnet den ut for dere for siste kvartal 2016 og første del
av 2017, og fant da en gjennomsnittlig innavlsgrad på 1,6%. Dette er innenfor den
anbefalte maksgrensen på 2,5%, noe som er veldig positivt. Dere bør egentlig beregne
gjennomsnittlig innavlsgrad for hele 2016, men hvis dere ikke gjør det må dere i det
minste skrive inn den innavlsgraden jeg beregnet.
5%-regelen for maks antall avkom etter en hund må også med. For deres rase er
denne grensen på 87 valper. Det betyr at ingen hund må få flere avkom enn det. Det er
viktig å merke seg at det er kun de aller, aller beste hundene (eldre hannhunder med
fremragende egenskaper) som kan nærme seg denne grensen. De aller fleste hunder
bør få betydelig færre avkom. Dere kan vurdere en anbefalt grense på for eksempel 50
avkom per hund. Avlen bør spres på flere ulike hunder. Få jämthunder overskrider i
dag grensen på 87 valper, hvilket er bra.
Flotte figurer i kapittelet om populasjon.
Dere har utrolig god HD-statistikk, noe som er svært positivt.
Dere refererer til en tabell over AD-resultater, men denne tror jeg har falt ut?

•
•
•

Under avsnittet «bruksegenskaper» skriver dere om HD. Dette må flyttes til
helsekapittelet.
Siste del av første avsnitt under eksteriørkapittelet er veldig bra, men bør flyttes til
kapittelet om mentalitet/bruksegenskaper.
Se generelt over at riktig informasjon står under riktig kapittel/avsnitt.

I og med at dere befinner dere i den heldige situasjon at dere har en rase som stort sett er
frisk og sunn, bør dere ha hovedfokus på å unngå høy gjennomsnittlig innavlsgrad i
populasjonen, unngå matadoravl og å spre avlen på flere individer. Det er også viktig at dere
fortsatt har fokus på bruksegenskaper, og avler for et eksteriør som er funksjonelt for det
hundene skal brukes til. Gjør dere det vil dere med stor sannsynlighet ha en frisk og
funksjonell rase også i fremtiden.
Se over kommentarene fra meg, gjør et par justeringer og send meg endelig versjon for
publisering innen et par uker.

RAS_Jämthund.pdf

Kan ikke åpnes i PDF!
Vedtak:
Forbundsstyret ber AU Jämthund se på de nevnte punkter og foreta de nødvendige endringer.
AU Jämthund oversender det omarbeidete dokumentet til forbundsstyret , som oversender
dokumentet til NKK for godkjennelse.

Saksnr.
FS.sak 23.17

Sakstittel
Eventuelt

Saksutredning:
Tilbud fra SMN Sparebank:

LAG OG FORENING
•

Grunnpakke
Etablering Nettbank bedrift Basis per avtale

0,-

Etablering Nettbank bedrift Integrert per avtale

0,-

Abonnement Nettbank bedrift Basis per mnd

0,-

Abonnement Nettbank bedrift Integrert per mnd

170,-

Abonnement Nettbank bedrift pr bruker

0,-

Kontoreguleringer

0,-

Årspris SpareBank 1 Visa bankkort

0,-

Uttak i egne minibanker

0,-

Varekjøp

0,-

E-melding

0,-

Nattsafe/dagsafe

0,-

Innskudd i innskuddsautomat inntil 10 per halvår per kunde 0,Innskudd i innskuddsautomat utover 10 per halvår per kunde 50,•

Betalingsterminal
Transaksjonskostnad for brukerstedet

0,13

Brukerstedsabb. per mnd per brukersted 88,Registrering nytt brukersted Nets
•

Lag og foreningskonto
Rente kr 750 000 og over

1,00 %

Rente kr 500 000 - kr 749 999

0,80 %

Rente kr 50 000 - kr 499 999

0,20 %

Rente kr 0 - kr 49 999

0,10 %

Rentesatsen gjelder fra første krone.
•

500,-

Medlemsnett
Etablering

1.500,-

Månedspris

499,-

Utsendelse av giro 16,- + mva
SMS

0,60 + mva

eFaktura

5,25

AvtaleGiro

4,25

KID

1,75

Vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund inngår avtale med SMN Sparebank, iht. de fremlagte priser
og ønsker en bankforbindelse som er etablert i hele landet. SMN Regnskap og Jostein Dahle
foretar skifte av bankforbindelse i NEKF

Saksnr.
FS.sak 23.17
•
•
•
•

Sakstittel
Eventuelt

Det fremlagte skogskort for Bandhund godkjennes og settes i produksjon, samt legges
inn på hjemmesiden til NEKF.
Fellesbestemmelsene for Bandhundprøver tilpasses etter kommentarer fra
Jakthundkomitè i NKK.
Det fremlagte skogskort for Løshund godkjennes og settes i produksjon, samt legges
inn på hjemmesiden til NEKF.
Fellesbestemmelsene for Løshundprøver tilpasses etter kommentarer fra
Jakthundkomitè i NKK.

Norske Elghundklubbers Forbund oversender prøveregler med fellesbestemmelser til
NKK, og avklarer trykking av regelhefter til bruk for dommere m.fl.

