Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

tlf.møte
02.07.2018
Kl. 20.00

Faste medlemmer som møtte:
Jan Helge Nordby
Marius Olaussen
Jostein Dahle
Helge Jakobsen
Anders Nyhuus

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak. 18.18
FS.sak. 19.18
FS.sak. 20.18
FS.sak. 21.18
FS.sak. 22.18
FS.sak. 23.18
FS.sak. 24.18

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Årshjul/møteplan
Utnevning komiteer
Registreringsløsning jaktprøver
Eventuelt

Verdal 30.06.2018

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Saksnr.
FS.sak 18/18

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 19/18

Sakstittel,
Referatsaker

•

Elghunden Utlysning av stilling i NEKF

•

Eksteriørdommer konferanse 2021

•

Nordiske mesterskap

Saksnr.
FS.sak 20/18
•

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Avlsutvalg/avlskontakt møte
Forbundsstyret tar saken opp på neste møte

Til Forbundsstyret
nekf.docx

•

Sak fra AU NES
Forbundsstyret tar saken opp på neste møte

2-18 Digital
plattform.docx

•

Brev fra Telemark EHK
Forbundsstyret avgir svar.

Oversendelse av
krav til oppfølging av RS sak Norsk jaktchampionat.pdf

•

Lover Norske Elghundklubbers Forbund

•

RS NKK (forslag til valg)

Saksnr.
FS.sak 21/18

Sakstittel
Årshjul/møteplan

Saksopplysninger:

rshjul-2017.pdf

Vedtak:
Fungerende sekretær og leder utarbeider et forslag til årshjul. Forslag utsendes til faste medlemmer
av forbundsstyret i NEKF for godkjenning.

Saksnr.
FS.sak 22/18

Sakstittel
Utnevning komiteer

Saksopplysninger:
Det er naturlig med en gjennomgang av komiteer/utvalg medlemmer, da RS vedtak er styrende for
hvor lenge en person kan inneha et verv. Det er også naturlig å se på antall komiteer og organisering
av div.komiteer/utvalg.

Vedtak:
Alle medlemmer i de ulike komiteer/utvalg tilskrives om at forbundsstyret vil foreta en gjennomgang
av verv i div. komiteer/utvalg

Saksnr.
FS.sak 23/18

Sakstittel
Registreringsløsning jaktprøver

Saksopplysninger:
Registreringsløsningen NPP er valgt som registreringsløsning av jaktprøver for bandhund og løshund,
det er et programsystem som ikke er moderne, og det kan kun programmeres av en enkelt person.
Dette medfører at registreringsløsningen er sårbar og fornying av registreringsløsningen er
tidkrevende. Det har i de to siste årene vært jobbet med å få en eller to personer fra Norge til å
overta den norske delen på programmering, noe som ikke har vært mulig å få til.
Det er pr.dato et registreringsløsning som fungerer iht. krav og ønsker fra NEKF fagkomiteer, dette
pga. enkelt personers engasjement for å få en løsning.
Forbundsstyret har mottatt flere henvendelser fra områdeklubber og enkelt personer som påpeker
den utdaterte registreringsløsningen som benyttes.
Vedtak:
Forbundsstyret påstarter arbeidet med å få et registreringsprogram som innehar de nødvendige
løsninger som trengs for å et framtidsrettet registeringsprogram for jaktprøver.

Saksnr.
FS.sak 24/18

Sakstittel
Eventuelt

