Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Dato:
Tid:

Garder Kurs og Konferanse
03.04.2019
Kl. 11.00

Faste medlemmer som møtte:
Jan Helge Nordby

Leder

Marius Olaussen
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Jostein Dahle
Helge Jakobsen
Anders Nyhuus

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
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Ivar Horrigmo
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FS.sak.19.19
FS.sak.20.19
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FS.sak.22.19

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
RS 2019 saker
Økonomirapport pr. 01.03.19
Lover Oslo-områdets Elghundklubb-2019
Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden
Eksteriør dommersmaling Østersund
Sædlagring og gentest
Hedersbevisninger 2019
Momskompensasjon
Søknad om tildeling av midler til NM Bandhund 2019
Eventuelt

Rendalen 29/03 2019
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak 10.19

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har
vært initiert av leder.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 11.19
•

Sakstittel
Referat saker
Mva saken
Utreding av skattejuristene i SMN regnskap er utsendt til alle områdeklubber.
Forbundsstyret forutsetter at områdeklubbene gjennomfører mva.registrering
iht. gjeldene lovverk.

•

Hundens dag

23.19 Hundens dag
2019.docx

Informasjon sendes områdeklubbene og legges ut på hjemmesiden.

•

Fordelsavtale Visma eAccounting

24.19 Fordelsavtale
Visma eAccounting.docx

NKK og forbundet benytter seg allerede av programmet.
Informasjon sendes områdeklubbene.

Saksnr.
FS.sak 12.19
•

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker
Prøvelederkompetanse

16.19
Prøvelederkompetanse.docx

Forbundsstyret har bedt fagkomiteene å vurdere behovet for å øke kompetanse
på prøveledelse.
•

Fellesbestemmelser jaktprøver 2017-2020 NKK m kommentarer

18.19Fellesbestemme
lser jaktprøver 2017-2020 NKK m kommentarer.docx

Er sendt ut til områdeklubber og fagkomiteene til høring.

Saksnr.
FS.sak 13.19

Sakstittel
RS 2019 mappe

Saksutredning:

RS Mappe 2019
versjon RS.odt

Vedtak:
Saken er behandlet i tlf. styremøte. RS mappe med tilhørende dokumenter er utsendt iht.
Lover for Norske Elghundklubbers Forbund.
Forbundsstyret har gjennom gått RS vedtak fra tidligere representantskapsmøter, og ser at det
endres innstilling RS-sak 11.11 2019. Endret innstilling sendes ut til mottakere av RS
mappen.

Saksnr.
FS.sak 14.19

Sakstittel
Økonomirapport pr. 01.03.2019

Saksutredning:
Legges frem på møte
Vedtak:
Økonomirapporten tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 15.19

Sakstittel
Lover Oslo-områdets Elghundklubb-2019

Saksutredning:

15.19 Lover
Oslo-områdets Elghundklubb-2019.pdf

Vedtak:
Saken utsettes.
Forbundsstyret ber Oslo-områdets EHK avklare aktivitetsområde for sin klubb. Vedlagt kart
kan tyde på at Oslo omr. aktivitetsområde omfatter deler av andre områdeklubber
aktivitetsområder.

Saksnr.
FS.sak 16.19

Sakstittel
Organisert aktivitet i skogen i ynglingstiden

Saksutredning:
Forbundsstyret har blitt kontaktet av Lov og Kontroll angående utlyste bandhundkurs, der
deles av kurset skal foregå med praktisk dag i skogen med hund.
Vi er oppmerksom på at flere områdeklubber har utlyst kurs i ynglingsperioden.
Vedtak:

Forbundsstyret ber områdeklubbene om å hensynta ynglingstiden. All aktivitet må vurderes
svært nøye og aktivitet som medfører kontakt med hjortevilt skal legges innenfor jaktprøve
periodene.

Forbundsstyret viser til Naturmangfoldloven kap.III § 15.(forvaltningsprinsipp)
Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med
hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.

Saksnr.
FS.sak 17.19

Sakstittel
Eksteriør dommersamling Østersund

Saksutredning:

Vedtak:
Saken utsettes.

Saksnr.
FS.sak 18.19
Saksutredning:

Sakstittel
Sædlagring og gentest

NKK har fått økonomisk støtte for de norske rasene til et prosjekt, mere informasjon vil
legges frem på møte.
10 hunder og 10 strå skal lagres, prosjektet driftes av NKK og NKK har styringsrett over
prøvene. Hundene skal ikke være i slekt og skal være genetisk friske.

Vedtak:
Norske Elghundklubbers forbund stiller seg positiv til sædlagring for NES og NEG.
Avlsutvalgene for rasene Norsk Elghund Sort og Norsk Elghund Grå påstarter arbeidet med
utvelgelse av aktuelle hunder. Avlsutvalgene vurdere behovet for om antall hunder i
prosjektet.

Saksnr.
FS.sak 19.19

Sakstittel
Hedersbevisninger 2019

Saksutredning:

NKK ønsker å rette en forespørsel til medlemsklubber, forbund og regioner om forslag på
egnede kandidater til å motta NKKs hedersbevisninger - dvs. Sølv-/Gullmerke og
Oppdretterprisen – 2019.

Vi ber derfor om at kortfattede og begrunnede forslag sendes NKK, til e-postadresse
adm@nkk.no senest innen 15.06.19.

Innkomne forslag vil bli videresendt til Komiteen for NKKs hedersbevisninger, som avgir sin
innstilling til NKKs Hovedstyre innen 15. august hvert år i henhold til dets mandat.

MVH

Merete Røberg-Larsen
Administrasjonssekretær
mobil: 90093317, e-post: mrl@nkk.no

Vedtak:
Forbundsstyret sender inn forslag på aktuelle kandidater.

Saksnr.
FS.sak 20.19

Sakstittel
Momskompensasjon

Saksutredning:

MVA.odt

Vedtak:
Informasjonen sendes ut til områdeklubbene.

Saksnr.
FS.sak 21.19

Sakstittel
Søknad om tildeling av midler til NM Bandhund 2019

Saksutredning:
25.19 Søknad om
tildeling av midler til NM Bandhund 2019.docx

Vedtak:

Forbundsstyret støtter NM bandhund 2019 jmf søknad fra Hedmark EHK, NM bandhund
2019 støttes med kr. 20 000,-.

Saksnr.
FS.sak 22.19

Sakstittel
Eventuelt

