
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferanse 

Dato:   13.09.2019 

Tid:   Kl. 11.00 til 16.00 

 

    

Faste medlemmer som møtte: 

 

Jostein Dahle Leder 

Marius Olaussen Nestleder 
Helge Jakobsen Styremedlem 

Jan Lien Styremedlem 

Bente Rønning Styremedlem 

  

 

 

  

 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.44.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.45.19 Referatsaker 

FS.sak.46.19 Drøftings- og orienteringssaker 

FS.sak.47.19 Økonomirapport pr. 01.06.19 

FS.sak.48.19 NM Uttaksregler og uttaksregler ungdomsmesterskap 

FS.sak.49.19 TV-dokumentar om elghunder og elgjakt 

FS.sak.50.19 Lover Oslo-områdets Elghundklubb 

FS.sak.51.19 Søknad støtte til UM – Aust - og Vest Agder EHK 

FS.sak.52.19 Gjeninnføring av årets oppdretter 

FS.sak.53.19 Eventuelt 
 

Gardermoen 13.09. 2019 

 

 

. 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 44.19 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. Sakstittel 

FS.sak 45.19 Referat saker 
 

• JD-møte  

• NJK-møte (referat på hjemmesiden NKK) 

• NÄU-møte (referat ligger på hjemmesiden NEKF) 

• Prøveregistrering 

• Regionale møter 

Gjennomgang av agenda og temaer som det informeres om fra NEKF på de 

regionale møtene.  

PowerPoint presentasjonen fra de regionale møtene, vil bli sendt ut til 

områdeklubber etter siste avholdt regionalt møte.  

De regionale møtene har blitt godt mottatt og det har kommet mange positive 

tilbakemeldinger. 



Det ble på hvert møte notert spørsmål og innspill, som FS vil gjennomgå og 

jobbe videre med.  

• NM bandhund 2019 

Jostein Dahle og Marius Olaussen representerte NEKF. 

Reportasje kommer i Elghunden nr.3/19 

• Personalsak behandlet NKK 

U.Off  

 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 46.19 Drøftings- og orienteringssaker 
 

• Svar på forespørsel vedrørende merverdiavgift er tilsendt områdeklubber 

 

• Søknad økonomisk støtte eksteriørdommerkonferanse 2022. 

Bekrefter mottatt søknad fra Eksteriørdommerkomiteen. Blir lagt fram i budsjettet 

for 2022, da det går ut over rammene på 2020 budsjett.  

• Avlskriterier for Svensk Hvit Elghund. 

Leder tar kontakt med Avlskontakt for Svensk hvit elghund, for å få bekreftet om 

disse avlskriteriene skal legge ut på NEKF sin hjemmeside.   

 

• Avlsgranskning eksteriør  

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå jobber med kriterier for valg av avlshunder 

(hanner) for rasen. 



Forbundsstyret er positive til Avlsgranskingen, AU NEG har dialog med 

Forbundsstyret.  

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 47.19 Økonomirapport pr. 01.08.2019 
 

Saksutredning: 

Gjennomgått  

 

20190831 

Perioderapport  pr 31.08.19.pdf 
 

Vedtak: 

Tas til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 48.19 Uttaksregler NM og Nordisk Mesterskap og uttaksregler ungdomsmesterskap 
 

Saksutredning: 

Vil bli lagt ut på NEKF sin hjemmeside.  
 

 

Vedtak: 

Framlagt forslag på Uttaksregler NM og Nordisk Mesterskap godkjennes. Uttaksregler 

ungdomsmesterskap legges fram på forbundsstyremøte 14.11.2019 
 

 



 
 
 

 

Saksnr. Sakstittel 

.FS.sak 

49.19 
TV-dokumentar om elghunder og elgjakt 

 

Saksutredning: 

Telemark EHK oversender et innspill fra Gunnar Roe angående en TV-dokumentar om 

elghunder og elgjakt: 

 

 
ELGJAKT I NORGE (Arbeidstittel) 

39 min. dokumentar tilpasset NRK (Vanlig TV + nettbasert) 

Aktuell for redaksjonene Intern, Natur og Folk. 

Hovedtema: 

1.  Kort innledning om elgen i Norge 

      - innvandring og utbredelse i dag 

      - jaktbytte og tradisjoner 

2.  Tre jaktformer og tre områder av landet, to jakthundraser 

      -  driv   Sørlandet eller fjellstrøk   

      -  båndhund Trøndelag  Svart elghund 

      -  løshund  Østlandet  Norsk grå elghund 

3.  Jaktlag, gode miljøer og human jakt 

      - tettest mulig på trivelig folk, gode bikkjer og fin natur. 

4.  Forvaltning og miljøvennlig kjøtt  

 

 

 

Vedtak: 

Leder og nestleder avholder er møte med produsent Jan Grønseth om eventuelt tv-

dokumentar. 



 
 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 50.19 Lover Oslo-områdets Elghundklubb 
 

Saksutredning:  

 

Lover Oslo-områdets 

Elghundklubb-med endringer i samråd med  Jostein Dahle.pdf 
 

Vedtak: 

OOEHK lover godkjennes 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.51.19 Søknad støtte til UM – Aust - og Vest Agder EHK 
 

Saksutredning: 

Søknad støtte til UM 

- NEKF - KA Haugen.pdf
 

 

 

Vedtak: 

Det bevilges kr 20.000, - til UM 2019 

 

 

 



 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.52.19 Gjeninnføring av årets oppdretter  
 

Saksutredning: 

Iht RS vedtak sak 11.12 .19 
Forbundsstyrets innstilling: 

 
 

Statutter ble framlagt og gjennomgått på møtet 

 

Vedtak: 

Statutter og rammer for utdeling av hedersprisen «årets oppdretter» ble godkjent og vedtatt. 

Statutter legges ut på hjemmesiden.  

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.53.19 Eventuelt 
 

 

• NKK har besluttet å avlyse alle terminfestede arrangement pga en utbredt sykdom 

med mulig dødelig utgang. Ungdomsmesterskap er derfor utsatt til november. 
 

• Mail ut til områdeklubbene om søknad til NM arrangement.  

De som får tildelt NM skal avholde Ungdomsmesterskap året før. 

 

Forbundsstyret støtter forslaget om å ta opp igjen tradisjonen med å kåre «Årets oppdretter».  

Forbundsstyret utarbeider statutter og rammer for utdeling av hedersprisen « Årets oppdretter». 

 


