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Garder kurs- og konferansesenter 10/1-2020

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak 01.20

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 02.20

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

•

Varsling av RS jf. NEKFs lover
Det er varslet om RS innenfor NEKFs lover, samt varsel om hotel.

•

Ledermøte 11.01.2020.
Jostein Dahle, Helge Jakobsen, Bente Rønningen, Marius Olaussen og Elin Elg
Trøen deltar.
Gjennomgang av presentasjon.

•

Nord Trøndelag EHK
Blir behandlet som egen sak: FS.sak.12.20

Saksnr.
FS.sak 03.20

Sakstittel
Økonomirapport pr. 30.11. 2019

Saksutredning:
20191130
Perioderapport 30.11.2019.pdf

Vedtak:
Tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 04.20

Sakstittel
RS saker fra forbundsstyret

Saksutredning:

RS sak:
Revidering av jaktprøveregler (løshund og bandhund)
Forbundsstyret fremmer forslag om utsettelse på behandling av revidering av jaktprøveregler for
både løshund og bandhund til RS 2021.

Begrunnelse:
Vedtak sak 11.14.16:
RS støtter forslaget fra Gudbrandsdalen vedrørende videreføring av det Nordiske samarbeidet.
Følgende presiseringer skal ligge til grunn:
• Forbundsstyret skal i de videre forhandlingene tydeliggjøre at Norsk Elghund Grå (NEG) og Norsk
Elghund Sort (NES) er norske hunderaser. NEG er også Norges nasjonalhund. Et nasjonalt raseansvar
innebærer at NEKF skal ha avgjørende innflytelse på den videre utviklingen av NEG og NES.
• Forbundsstyret skal sørge for at felles jaktprøveregler kan tilpasses nasjonale behov og
særegenheter, dog ikke slik at det går ut over kvaliteten på innholdet i en fremtidig nordisk
avlsdatabase.
• Avtalen om nordisk samarbeid skal være oppsigelig. Forbundsstyret skal sørge for at det faktiske og
juridisk eierskapet til alle norske hundedata blir liggende i NEKF/NKK.

Forbundsstyret har kommunisert dette på regionale samlinger, samt hele presentasjonen er
tilsendt alle områdeklubber i etterkant av samlingene. Finland og Sverige har samme tidsaspekt for
sine revideringer, noe som også er et ønsket mål i det nordiske samarbeidet.

Tidsplan:

Hovedmål i arbeidet mot nye prøveregler:
• Involvere avlsutvalgene
• Involvere områdeklubbene
• Involvere Sverige og Finland under prosessen (Løshund)
• Involvere svenskene (Bandhund)
• Hva skal en oppnå avlsmessig med en potensiell endring eller hva skal endringen føre til
• Hva skal registreres og hvor skal informasjonen finnes (jf.registreringsprogram)

Forslag til vedtak:
Med bakgrunn av tidligere RS vedtak, og kommunisert forslag til tidsplan og hovedmål, utsettes
behandlingen av jaktprøvereglene for løshund og bandhund til RS 2021, dette medfører at dagens
regelverk videreføres i ett år i NKK.

Vedtak:
Forslaget er fjernbehandlet og enstemmig vedtatt.

Saksnr.
FS.sak 05.20

Sakstittel
Uttaksregler ungdomsmesterskap

Saksutredning:
Forbundsstyret ønsker å se på regler for ungdomsmesterskapet, flere innspill i saken er innkommet.

Vedtak:
Saken utsettes og drøftes på Ledermøte den 11.01.2020.

Saksnr.
FS.sak 06.20

Sakstittel
Kompetansehevelse prøveledelse - påmeldinger

Saksutredning:
Gjennomgang av innkomne påmeldinger til prøvelederkurset.

Vedtak:
Påmeldinger oversendes fagkomiteene for gjennomgang og godkjennelse for
kompetansehevelse prøveledelse

Saksnr.
FS.sak 07.20

Sakstittel
Innkjøp av jakker (Profilering)

Saksutredning:
Profilering av NEKF og ved bruk ved representasjon.

Profil-Trøkk As Tilbud
utvalgte jakker 2019.pdf

Vedtak:
Det bestilles jakker iht. fremlagt forslag, og det gis et tilbud til alle medlemmer.

Saksnr.
FS.sak.08.20

Sakstittel
Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Sort

Saksutredning:

Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Sort.
I tråd med RS sak 11.6.2019
«Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. Forbundsstyret
bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester for avlshunder i elghundrasene. Det
etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle laboratorier,
kostnader, m.m. Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises for øvrig til
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett»
Søkes det herved om å stambokføre GEN tester for Norsk Elghund Sort. Gentester som ansees som
hensiktsmessige og som ønskes som et krav for rasen er arvelig grønn stær/primær glaucom og en
fremtidig gentest for juvenil ataxi. Rutine for gentesting for arvelig grønn stær/primær glaucom er
allerede godt innarbeidet i NES miljøet og AUNES godkjenner kun parringer hvor en av foreldredyrene
er testet genetisk fri. Gentest for juvenil ataxi forventes å være verifisert i løpet av 2020.

På vegne av AUNES

Rena 03.01.2020

…………………………………………..
Camilla Hartz Repshus

Vedtak:
Stambokføre GEN tester for Norsk Elghund Sort for arvelig grønn stær/primær glaucom og
for juvenil ataxi.
Forbundsstyret søker NKK om å få stambokført disse gentestene og få det inn i rasens
avlskrav.

Saksnr.
FS.sak.09.20

Sakstittel
Budsjett AUNES Fellesutstillingen Oppdal 2021

Saksutredning:
Budsjett AUNES Fellesutstillingen Oppdal 2021
Utgifter
Overnatting
Reise
T-skjorter
Honorar foredrag
Gave foredrag
Diplom/rammer
Middag lørdag kveld
Totalt
Inntekter
Salg t-skjorter
Totalt

Pris per stk
500 pr stk
100

Antall
2 stk x 2 døgn

500
250
200

88
1
1
2
3

88

200

Korr MVA
2000
8800

6800 (korr.MVA 25%)
5000
500
500
600
15400
17600
2200

Utstilling Norsk Elghund Sort avholdes i Oppland 2021. Skal være åpen for alle våre raser.

Vedtak:
Forbundsstyret stiller seg positiv til arrangementet. Utstillingen er åpen for Norske
Elghundklubbers Forbunds egne raser. Norske Elghundklubbers Forbunds vil stå som teknisk
arrangør den ene dagen, men skal ikke stå økonomisk ansvarlig.

Saksnr.
FS.sak.10.21

Sakstittel
Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Grå

Saksutredning:

Tiltak for helsefremmende avl for Norsk Elghund Grå
I tråd med RS sak 11.6.2019
«Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene. Forbundsstyret
bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester for avlshunder i elghundrasene.
Det etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle
laboratorier, kostnader, m.m. Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase.
Det vises for øvrig til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett»
Søkes det herved om å stambokføre GEN tester for Norsk Elghund Grå.
Gentester som er utviklet og ansett som hensiktsmessige og som ønskes som et krav for rasen
er arvelig grønn stær/primær glaucom og Dvergvekst. Vi har pr. i dag flere hundeeiere som på
frivillig grunnlag tar gentester, men vi har enn så langt ikke satt noe avlskrav med noe
etablerte rutiner for gentesting for arvelig sykdom/lidelse som grønn stær/primær glaucom og
dvergvekst. Når vi får inn status fra godkjente gentester i DogWeb vil vi kunne stille krav der
vi kun godkjenner parringer hvor den ene av foreldredyrene er testet genetisk fri.

Øyer 04.01.2020
På vegne av AU NEG
Kjell Kruke

Vedtak:
Stambokføre GEN tester for Norsk Elghund Grå for som grønn stær/primær glaucom og
dvergvekst.
Forbundsstyret søker NKK om å få stambokført disse gentestene og få det inn i rasens
avlskrav.

Saksnr.
FS.sak.11.20

Sakstittel
Mandat NEKFs HD-gruppe

Saksutredning:
RS Vedtak
Forbundsstyret foreslår at vi inntil videre opprettholder vår nåværende praksis og avlskriterier for
elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Forbundsstyret erkjenner at dette er en svært
vanskelig sak som ikke har noe entydig svar. For å ha rimelig tid til å sette seg inn i rapporten fra HD gruppa i
NKK, og innhente nødvendige sakkyndige råd fra de relevante fagmiljøene (NMBU, veterinærene, NKK og
andre) bør vi bruke noe mer tid før vi konkluderer i denne saken. Vi har et særskilt raseansvar for NEG og NES,
så her må vi ta gode og bærekraftige beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi kan ikke tillate oss å feile i
arbeidet med å videreutvikle nasjonalrasene. Forbundsstyret ønsker på denne bakgrunn å nedsette et HDutvalg som har som målsetting å legge frem en faglig forankret anbefaling i saken for RS på et hensiktsmessig
tidspunkt.

MANDAT NEKFs HD-gruppe
Hovedformålet med NEKFs HD prosjekt er å belyse faktorer som påvirker HD forekomst i populasjonen for Norsk
Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. HD gruppen skal komme frem til en faglig forankret anbefaling for
avlsarbeidet for de to norske elghundrasene.
Oppnevning
Helge Jakobsen (leder) (FS)
Bente Rønningen (FS)
Camilla Hartz Repshus (AU NES)
Kjell Kruke (AU NEG)
Arve Flatås (oppdretter NES)
Geir Langset (oppdretter NEG

Prosjektgruppens leder skal:
•
Ha ansvar for at det blir innkalt til møter
•
Ha ansvar for nødvendig rapportering til FS
•
Ha ansvar for arbeidsgruppens arbeidsrutiner
Arbeidsområder/oppgaver
Gruppen skal samle tilgjengelig informasjon om HD, forekomst av røntgenfunn, forekomst av kliniske
problemer mm innenfor rasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort. Endres til kulepunkter:
• Se på utviklingen av HD for begge rasers populasjoner over en periode som er hensiktsmessig.
• Se på de kliniske konsekvensene av HD for de to rasene

• Se på indeks-avl – fordeler og ulemper
• Gjøre rede for miljøfaktorene som påvirker en hunds HD status
• Se på hvordan arvbarhet, miljøfaktorer og indeks er iverksatt i dagens avlsarbeid for hver av de to rasene
• Se på hvilke tiltak som kan begrense miljøfaktorenes påvirkning
• Presentere en faglig forankret anbefaling for avlsarbeidet for de to norske elghundrasene
Enkeltsaker behandles ikke.
Myndighet
Arbeidsgruppen er rådgivende for FS, og kompletterer således NKKs HD-gruppens rapport.
Samarbeid
Arbeidsgruppen samarbeider med NEKFs øvrige fagkomiteer og andre fagmiljøer der dette er naturlig. Ved
behov skal NEFKs administrasjon være behjelpelig med nødvendige datauttrekk slik at prosjektgruppa får utført
sine oppgaver.
Arbeidsrutiner Arbeidsgruppen skal
•
Føre referat
•
Rapportere til FS
•
Fremlegge en sluttrapport senest 1. desember 2020.
Økonomisk godtgjørelse
Medlemmene av NEKFs HD-prosjektgruppe arbeider under følgende betingelser:
Det gis ikke møtehonorar
Nødvendige reiseutgifter dekkes etter regning; reise skal foregå på den for NEKF billigste måte
Prosjektgruppa skal i forkant innhente godkjenning fra administrasjonen ved behov for møter/annet som
påfører NKK og NEKF kostnader.
Taushetsplikt
Fortrolige opplysninger man blir kjent med skal ikke bringes videre til utenforstående.
Habilitet og beslutningsdyktighet
Dersom et av medlemmene mener seg inhabil i en sak, skal denne fratre i den aktuelle saken. Dersom det
reises tvil om habilitet, avgjøres habilitetsspørsmålet av gruppen.

Helga Jakobsen gikk igjennom mandatet og ønsket noen endringer.
Vedtak:
Framlagt Mandat NEKFs HD-gruppe godkjennes og enstemmig vedtatt.

Saksnr.
FS.sak.12.20

Sakstittel
Nord Trøndelag Elghundklubb

Saksutredning:
Jostein Dahle orienterte om situasjonen som har oppstått i Nord Trøndelag Elghundklubb,
Vedtak:
Forbundsstyret har blitt orientert om situasjonen som har oppstått i Nord Trøndelag EHK, og
finner grunn til å reager/bistå klubben for å avholde av årsmøte 2020.
Norske Elghundklubbers Forbund avholder ekstraordinært/årsmøte for Nord Trøndelag EHK,
forbundsstyret organiserer og fremlegger forslag til valg. Møte vil inneholde valg, regnskap
og budsjett.
Norske Elghundklubbers Forbund vil møte med representanter fra styret, RS ordfører og
eventuelt leder fra Lov og kontroll. RS Ordfører skal lede møte.

Saksnr.
FS.sak.13.20

Sakstittel
Eventuelt

