Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Dato:
Tid:

Telefonmøte
21.04.2020
Kl. 20.00 – 22.00

Faste medlemmer som møtte:
Jostein Dahle

Leder

Marius Olaussen

Nestleder

Jan Lien
Endre Stakkerud
Bente Rønningen

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
Andre inviterte som møtte:
Ivar Horrigmo

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.35.20
FS.sak.36.20
FS.sak.37.20
FS.sak.38.20
FS.sak.39.20
FS.sak.40.20

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Svarbrev til noen områdeklubber
Arbeidsoppgaver fra Helge
Registreringsløsning jaktprøver
Disiplinærsak U.OFF
Eventuelt

Rendalen 20.04.2020
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak 35.20

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 36.20

Sakstittel
Svarbrev til noen områdeklubber

Saksutredning:
Til
Norske Elghundklubbers Forbund
v/ Forbundsleder Jostein Dahle
Vedrørende avlysing av RS-2020.
Undertegnede klubber stiller seg uforstående til at FS i prosessen med å avlyse årets RS valgte
å ikke involvere og drøfte situasjonen med klubblederne, slik loven forutsetter, jfr. § 4-3, men
i stedet overlot avgjørelsen til RS – ordførerne og LKK.
FS oppfordres derfor til å oppheve den beslutningen som RS – ordførerne og LKK tok, og
selv ta tilbake eierskapet til prosessen, og videre restarte prosessen ved å gjennomføre et drøftingsmøte med klubblederne, jfr. § . 4 – 3.
Vi imøteser en snarlig tilbakemelding om oppfordringen vil bli imøtekommet.
Senest innen 24.04.2020

Oslo den 7. april 2020.
Oslo-Områdets EHK - Telemark EHK - Aust-Agder EHK - Buskerud EHK - Hallingdal Valdres EHK Vestoppland EHK - Østerdalen EHK - Nord-Trøndelag EHK - Sør-Trøndelag EHK Hadeland EHK- Vest-Agder EHK - Jotunfjell & Fjordane EHK - Nord-Hålogaland EHK
Forbundsstyrets forespørsel til NKK
Vi har en del klubber som stiller spørsmål om lovligheten av avlysning av Representantskapet(RS) i
Norske Elghundklubbers Forbund. Forbundsstyret mottok et brev fra enkelte områdeklubber på
dette, der ledere i klubbene stiller seg bak brevet. Flere av klubbene har ikke styrebehandlet brevet,
så her er det den enkelte leder som hat tatt beslutning. I dagene etter mottatt brev har flere
medlemmer i enkelte områdeklubber tatt avstand fra brevet, å ønsker ikke at deres klubb skal stå på
brevet.
Vi viser til mailer tilsendt fra NKK angående dette med avlysning av årsmøter.
Forbundsstyret valgte å be våre RS ordførere og vårt Lov & Kontollkomite vurdere avholdes av RS
2020, det i et vedtak på tlf. møte etter å ha lest NEKFs lover på myndighet ift. RS.
FS.sak.18.20 RS 2020 - Corona – fjernsaksbehandlet telefonmøte 12.03.2020 Forbundsstyret
behandlet ved tlf.møte den 12.03.2020 en sak på RS 2020 Saksutredning: På bakgrunn av mottatt
informasjon fra NKK og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og de tiltak som er iverksatt og
forventes iverksatt, er det lite trolig at RS 2020 kan avholdes 25.04.2020.
Vedtak: Forbundsstyret ser seg nødvendig å henvende seg til RS Ordfører og Lov- og Kontrollkomiteen
for avgjørelse angående RS 2020
RS ordførere og Lov & Kontroll fortolket NEKFs lover i §3.1;
Representantskapsmøtet
Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til Representantskapsmøtet sendes ut av RS ordfører
med minst 3 ukers varsel til de oppnevnte klubbrepresentanter, forbundsstyremedlemmene, NEKFs
revisorer, Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite, Fullmaktskomite og Avlsråd.
Sekretariatet bistår RS-ordfører med innkallingen.
De vurderte muligheten for utsettelse, men konkluderte med at avlysning var det mest fornuftige. Da
utsettelser ville med føre flere store kostnader for forbundet. Her er vedtaket fra RS ordførere og LKK
tilsendt områdeklubber i NEKF:
LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020.
Dette medfører følgende:

FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS-mappen for RS 2020 sendes ut, uten innstilling til vedtak i
sakene. Komiteenes uttalelse legges ved sakene. Regnskap skal revideres på vanlig måte og sendes
sammen med RS-mappen. Forslag til budsjett utarbeides og sendes ut som nevnt tidligere. Valglister
med forslag til valg legges ved uten valgkomiteens innstilling. Alle innkommende forslag til årets RS
2020 tas opp igjen på RS 2021 og behandles på lik linje med forslag til RS 2021. Dette gjelder også
mht. forslag til valg. Årsrapporter, regnskap, revisors beretning og budsjett behandles for 2020 og
2021 samlet. Alle tillitspersoner beholder sine tillitsverv inntil RS 2021.
Forbundsstyret behandlet brevet fra RS ordførere og Lov & Kontroll i videomøte den 01.04.2020 å
fattet følgende vedtak:
Forbundsstyret mottok mail/brev fra RS Ordførere og lov- og Kontrollkomiteen den 19.03.2020, der
LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020. Forbundsstyret tar saken til
orientering, og stiller seg bak de vurderinger som er tatt av Lov og Kontrollkomiteen og RS ordførere
om å avlyse RS 2020
Legger ved brevet om avlysning av RS 2020 fra RS ordførere og LKK i NEKF, Brev fra noen
områdeklubber og NEKFs Lover.
Ber om en tilbakemelding på fortolking av NEKFs lover angående hvem som kan avlyse RS i Norske
Elghundklubbers Forbund.
Mvh
Norske Elghundklubbers Forbund
v/Jostein Dahle

Svar fra jurist NKK
Hei.
Vi vurderer det slik at styret i forbundet kan fatte denne beslutningen – det er en helt
ekstraordinær situasjon vi er i når, og dette må gi rom for at det kan tas helt ekstraordinære
beslutninger.
Selv om det skulle foreligge en formell saksbehandlingsfeil, slik det henvises til, er det ikke
selvsagt at en slik feil har innvirkning på selve beslutningen. Hvis det er grunn til å tro at det
ville fremkommet noe under en eventuell drøfting, som ville endret styrets vedtak, kan det
være tale om en saksbehandlingsfeil.
Som følge av den spesielle situasjonen vi befinner oss i nå, er altså opp til styret i forbundet å
ta avgjørelsen om avlysning av RS i NEKF.
Med vennlig hilsen

Haakon Rognsaa Arnesen
Jurist
Organisasjons- og aktivitetsavdelingen
Norsk Kennel Klub
mobil: + 47 476 88 151, e-post: haakon.arnesen@nkk.no

Vedtak:
Et enstemmig Forbundsstyret opprettholder sitt vedtak om at Representantskapsmøte 2020 i Norske
Elghundklubbers Forbund, som var berammet til 25.april 2020, må avlyses på grunn av de
restriksjoner som er vedtatt av norske helsemyndigheter etter utbrudd av viruspandemien Covid -19.
Svar utarbeides av forbundsstyret som sendes til områdeklubbene.

Saksnr.
FS.sak 37.20

Sakstittel
Arbeidsoppgaver fra Helge

Saksutredning:
Helge Jakobsen valgte å trekke seg fra Forbundsstyret NEKF med umiddelbar virkning ved
mail av 08.04.2020. Arbeidsoppgaver som Helge Jakobsen var delaktig i må derfor fordeles
på de andre medlemmene i forbundsstyret.
Helge Jakobsen var leder for HD-komiteen
Vedtak:

Bente Rønningen overtar som leder i HD-komiteen og Endre Stakkerud går inn som medlem.

Saksnr.
FS.sak.38.20

Sakstittel
Registreringsløsning jaktprøver

Saksutredning:
Har fått klarsignal på at NEKF får forhåndsbetalte for et registreringsprogram for våre
jaktprøver (band- og løshund)
Adm. Direktør Torbjørn Brenna bekreftet dette på tlf i dag. Pris er kr 370 000,- inkludert en
person på testing fra administrasjon i NKK.
Det vil si at de ca 282 000 som vi hadde igjen på budsjettet fra 2019 og ca 90 000 fra årets
budsjett.
Vi har budsjetter med 200 000 i 2020 på denne postering.
Da skal programvaren være oppe å gå til bandhundsesongen starter 01.07.2020

Vedtak:
Forbundsstyret ønsker å gå videre med å få ny registreringsløsning til bandhundsesongen
2020. Forbundsstyret sender ut til områdeklubbene for høring med kort svarfrist om hvordan
de stiller seg til å benytte avsatte midler i budsjettet 2020 til ny registreringsløsning
jaktprøver.

Saksnr.
FS.sak.39.20

Sakstittel
Disiplinærsak U.OFF

Saksutredning:
Innkommet sak angående kjøp av hund fra utlandet.

Vedtak:
Saken vedlagt innkomne dokumenter, sendes til domsutvalget NKK.

Saksnr.
FS.sak.40.20
•

Sakstittel
Eventuelt

Økonomisk situasjon NKK
NKK vil i disse dager utbetalinger til forbund og raseklubber på 2,5 millioner. NKK
vil slik den økonomisk situasjon gå konkurs i løpet av juli 2020. Det vil komme et
brev fra NKK innen kort tid om lån fra eierne (forbund og raseklubber)

