
                                  Norske                                                     Møteprotokoll 

                                           Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferanse 

Dato:   06.03.2018 

Tid:   Kl. 09.00 

 

    

Faste medlemmer som møtte: 

 

Jan Helge Nordby Leder 

Marius Olaussen Nestleder 

Jostein Dahle Styremedlem 

Helge Jakobsen             Styremedlem 

Anders Nyhuus             Styremedlem 

  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

 

Andre inviterte som møtte: 

  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 25.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak. 26.18 Referatsaker 

FS.sak. 27.18 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak. 28.18 Økonomirapport pr. 31.07.18 

FS.sak. 29.18 Saker fra AU NES 

FS.sak. 30.18 Oppnevning av div. utvalg 

FS.sak. 31.18 Brev fra deltakere i fra avlsmøte i regi av forbundsstyret 

FS.sak. 32.18 Eventuelt 

 

 

Verdal 22.08.2018 

 



 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 25/18 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. Sakstittel, 

FS.sak 26/18 Referatsaker 

 

• Møte Jakthunddivisjonen (RS NKK 2018) 

• Brev angående målebrev 

• Nordisk mesterskap 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 27/18 Drøftings- og orienteringssaker 

 

        

    

• Søknader stilling NEKF 

• Lover  Norske Elghundklubbers Forbund 

• Brev fra Telemark EHK 

          

Oversendelse av 

krav til oppfølging av RS sak Norsk jaktchampionat.pdf
 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 28/18 Økonomirapport 31.08.2018 
 

Saksutredning: 

Perioderapport.pdf

 

 

Vedtak: 

Tas til orientering 



 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 29/18 Saker fra AU NES 
 

Saksutredning: 
Mail fra AU NES: 
 Vi ønsker også at FS tar stilling til ytterligere 1 medlem i AUNES. Vi har per i dag en stor arbeids-
mengde, som vi mener det er hensiktsmessig å videreføre. Vi vil trenge ytterligere 1 medlem med god 
kompetanse på data, og vi ser det som hensiktsmessig at denne personen kommer inn i arbeidet alle-
rede nå for en overlappings-periode, i fall det blir endringer i AUNES sin sammensetning i 2019. 
 
Mvh 
Camilla Hartz Repshus 
 
Vedtak: 
AU NES utvides med et medlem i en overgangsperiode, forbundsstyret ønsker at utvalgene/komiteer 
består av 3 medlemmer som en hovedregel. 
 

 

 



 

Sak 2/18  Søknad om å prøve ut ny digital plattform for AU NES 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort 

Saksutredning og innstillings-bakgrunn 

 Problemstilling: 

*AU NES har i dag et felles filarkiv på 2684 filer og totalt 4,4GB. Området inneholder 

bilder, film, brev, referat, helsestoff, artikler, årsmeldinger m.m. I dag ligger disse 

dataene på private dropboks kontoer. Arkivet blir jobbet med daglig og plassbehovet 

øker. 

*Vi benytter private epostadresser for å kommunisere på vegne av avlsutvalget. 

Historisk kommunikasjon forsvinner når noen går ut av AU. Mange av oss har 

forskjellige verv i elghund-Norge, og roller kan lett blandes ved bruk av private epost 

adresser. 

*Det er viktig for AU å ha gode verktøyer så vi kan kommunisere bedre med hundeeiere, 

jobbe smartere og mer effektivt. 

Forslag: 

Vi i AU NES ønsker å kjøre et prøveprosjekt hvor vi tar i bruk google apps. (G Suite). 

Løsningen er kostandfri for frivillige organisasjoner (det er en forutsetning at søknaden 

blir godkjent på http://www.techsoup.no **), og man får Enterprise løsninger tiltenkt 

bedriftsmarkedet. 

Vi får da tilgang til tjenester som felles filarkiv, mail løsning, kart funksjoner, felles 

kalender, registreringsskjema, ekstern fil-deling m.m. 

Om dette blir vellykket kan løsningen benyttes av andre avlsutvalg og evt. forbundet om 

det på sikt er ønskelig. 

Implementering  

Svenn Magnus kan ta ansvar for å implementere av den tekniske løsningen og stiller 

gjerne på et forbundsmøte for spørsmål.  

G Suite: 

Som nevnt, så er dette et prøveprosjekt da vi har behov for bedre løsninger for AUNES. 

På AU møte på Gardermoen kom det fram at dette var en løsning også de andre AU´ene 

kunne tenke seg. Det er spesielt viktig for oss at arbeidet vi nå legger ned kan bli 
 

Vedtak: 



Forbundsstyret ønsker at alt av materieller/dokumenter lagres på hjemmeside plattformen som 

Norske Elghundklubbers Forbund benytter, da viktigheten med at alle dokumenter og arbeider 

overleveres de som til en hver tid sitter i utvalg/komiteer ansees som stor. Forbundsstyret ønsker 

ikke at det benyttes mange alternative lagrings plasse. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 31/18 Oppnevning av div. utvalg/komiteer i NEKF 
 

Saksutredning: 

Alle utvalg/komitemedlemmer ble fristilt i egen mail (04.07.2018). Det innkom en mail på 

forbundsstyrets mail angående fristillingen, oppsett i utsendt mail er av tidligere praksis. 

Forbundsstyret foretar en gjennomgang av alle utvalg oppnevnt av forbundsstyret. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret forespør aktuelle kandidater i div utvalg, saken tas opp på neste møte. Der det 

avklares, settes dette fortløpende inn på hjemmesiden under fanen komiteer/utvalg. Saken tas opp 

igjen  ved forbundsstyremøte den 12.12.2018 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 32/18 Brev fra deltakere i fra avlsmøte i regi av forbundsstyret 
 

Saksutredning: 

Til Forbundsstyret 

nekf.docx
 

Vedtak: 



Tas til orientering, da flere av punktene vil bli behandlet igjennom andre saker. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 17/18 Eventuelt 
 


