
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferanse 

Dato:   12.12.2018 

Tid:   Kl. 10.00 

 

    

Faste medlemmer som møtte: 

 

Jan Helge Nordby Leder 

Marius Olaussen        Nestleder 
Jostein Dahle Styremedlem 

Helge Jakobsen             Styremedlem 

  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Anders Nyhuus             Styremedlem 

 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

 

Andre inviterte som møtte: 

  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 34.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak. 35.18 Referatsaker 

FS.sak. 36.18 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak. 37.18 Ansettelse forbundssekretær 

FS.sak. 38.18 Økonomirapport pr. 31.11.18 

FS.sak. 39.18 Høring Mattilsynet 

FS.sak. 40.18 RS saker 

FS.sak. 41.18 Oppnevning av div. utvalg 

FS.sak. 42.18 Høring nye uttaksregler og Championat krav «viltsporchampionat» fra KGE 

FS.sak. 43.18 Eventuelt 

 

Verdal 17.12.2018 

 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 34/18 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 35/18 Referatsaker 

 
 

• Dialogmøte NKK 

• RS NKK 

• Dog4all 

• Personkonflikt Troms 

• Registeringsprogram jaktprøver 

• Forslag til valg NKK komiteer 

• Disiplinær sak fra Jotunfjell Fjordane EHK 

• DNA NEG og NES til NTNU, vedrørende hybridisering mellom hund og ulv 



 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 36/18 Drøftings- og orienteringssaker 

 

• Disiplinærsak Unghundprøve 

• Avlsrådkurs NKK 

• Søknad økonomisk støtte NM 2018, forbundsstyret innvilget kr. 20 000,- til 

Gudbransdalen EHK. 

• Søknad utstilling Tretten, forbundsstyret imøteser søknaden fra Gudbrandsdalen EHK 

på å inngå i jakthundutstilling. 

• Nord Vestlandet EHK 

  

        

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 37/18 Ansettelse forbundssekretær 
 

Saksutredning: 

Se vedlegg (3 stk): 

• Habberstad 

• Utlysning stilling 

• Spørsmål jobbintervju  

 



 

Vedtak: 

Leder og fung.sek. for fullmakt til å inngå forhandlinger om arbeidsavtale og godtgjørelse for 

forbundssekretær.   

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 38/18 Økonomirapport pr.31.11.2018 
 

Saksutredning: 
Forbundsstyret har fått tilsendt økonomirapport pr. 01.10.2018 
Se vedlegg for økonomirapport 31.10.2018 
 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 39/18 Høring fra Mattilsynet «Konkurransedyr forskriften» 
 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund mottok mail fra NKK den 13.01.2018. Se vedlegg (3 stk) 

Til NKKs klubber og forbund 



NKKs Særkomiteer 

 

Mattilsynet har laget utkast til en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Forslaget er 

sendt på høring på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Den nye forskriften skal bidra til god 

velferd for hester og hunder som trenes til og brukes i konkurranser. Forskriften skal samle, oppdatere 

og fylle ut det gjeldende regelverket på området. Det er også nytt at forskriften skal gjelde hunder, og 

at trening til konkurranser likestilles med konkurranser i mange av bestemmelsene. 

 

NKK er høringsinstans til vedlagte forskriftsutkast til den nye konkurransedyrforskriften. I den 

forbindelse ber vi om at miljøene bidrar med konstruktive innspill.  

 

Innspill til høringssvar bes sendt NKK på epost: org.avd@nkk.no snarest og senest innen 4 uker.  

 

Utkastet til ny forskrift, høringsbrev samt høringsinstanser følger vedlagt. 

 

 

Mvh 

Hilde Engeland 

Advokat  

Leder - Organisasjonsavdelingen 

mobil: 90041404, e-post: Hilde.Engeland@nkk.no 

Vedtak: 

Nestleder og fung.sek. avgir høringssvar i saken, dette i samarbeid med jakthunddivisjonen og 

administrasjonen i NKK. 

 

 

 

 

 

 

mailto:org.avd@nkk.no
mailto:Hilde.Engeland@nkk.no


 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 40/18 RS saker 
 

Saksutredning: 

 

SAK 1: 

RS 2017: 11.5.  HD-Problematikk NES og NEG 

Vedtak RS: 

Nord-Trøndelag EHK/ FS trekker sitt forslag med forbehold at FS utreder saken nærmere og fremmer 

saken på nytt for RS 2018. (enstemmig vedtatt) 

Saken ble utsatt i ett år i påvente av NKK’s nedsatte HD gruppes arbeid og sluttrapport. 

Sak 2: 

Jaktprøveregler villsvin 

Løshundkomiteen utformer/oversetter jaktprøveregler for villsvin fra de svenske reglene, samt 

foretar den nødvendige tilpasning iht. jaktprøveregler elghund (løs) 

Vedtak: 

Forbundsstyret fjernbehandler og tlf.møte sakene og foretar utsending innen fristen den 10.01.2019 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41/18 Oppnevnelse av komitemedlemmer 
 

Saksutredning:  

I etterkant av møte den 28.08.2018, så er AU NES og Bandhundkomitè fulltallig, forbundsstyret valgte 

ved siste møte å gjøre om på div. komiteer, Ungdomsutvalget endres til Rekruteringsutvalg og et nytt 

avelskomite nedsettes. 



I noen komiteer mangler det 1 eller flere medlemmer. 

AU NEG (3stk),  

Løshundkomiè (1 stk) og Rekruteringsutvalget (3 stk) er ikke oppnevnt. 

Vedtak: 

Løshundkomiteen: Jan Lien 

AU NEG: Kjell Kruke (leder), Jonny Rustad og Nils Erik Hågenrud 

Rekruteringsutvalg: Kurt Andersen (leder), Hans Arne Sørlien og Espen Storevik 

Ettersøksutvalget: Magnar Nordsveen 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 42/18 Høring nye uttaksregler og Championat krav «viltsporchampionat» fra KGE 
 

Saksutredning: 

Se vedlegg (2 stk) 

Vedtak: 

Norske Elghundklubbers forbund støtter de utsendte høringer, ønsker at teksten/krav på 

eksteriørkrav i Championat settes til den enkeltes rases til enn hver tids krav til eksteriør for å oppnå 

jaktchampionat. 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 41/18 Eventuelt 
 

• Styrearbeid 

 



Forbundsleder presiserte at saker, saksbehandling og bakgrunn for vedtak i forbundsstyret 

skal behandles konfidensielt. Forbundsstyrets vedtak og synspunkter reflekteres og 

offentliggjøres i protokollen fra styremøtene. Eventuell tilleggsinformasjon i enkeltsaker skal 

kun gis av forbundsleder/forbundssekretær. Slik tilleggsinformasjon skal bare gis når det er 

nødvendig av hensyn til organisasjonens behov for involvering og kunnskap om enkeltsaker. 

 

• Disiplinærliste NEKF: Det er utarbeid ei disiplinærliste for Norske Elghundklubbers Forbund, 

den oppdateres ved behov og sendes ledere områdeklubbene, Lov og Kontroll, RS ordførere 

og forbundsstyret. Listen er unntatt offentligheten. 

• RS 2019: Hotell er kontraktert og avholdes den 27.04.2019 i Stjørdal. 

• Neste forbundsstyremøte: Tlf.møte 08.01.2019 kl.19.00 – 21.00 

 


