
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

 

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   28.05.2020 

Tid:   Kl. 20.30 –22.30  

 

Faste medlemmer som møtte: 

Jostein Dahle  Leder 

Marius Olaussen         Nestleder 
Jan Lien Styremedlem 

Endre Stakkerud            Styremedlem 

Bente Rønningen Styremedlem   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

 

Andre inviterte som møtte: 

 

 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.45.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.46.20 Ledermøte 

FS.sak.47.20 Henvendelse fra Hedmark EHK 

FS.sak.48.20 Fristilling av utvalg og komiteer. 

FS.sak.49.20 Lån NKK 

FS.sak.50.20 Møteplan 2020 

FS.sak.51.20 Årets Oppdretter 2019 

FS.sak 52.20 Lån fra NEKF til NKK 
FS sak 53.20 Spørsmål fra AU NEG ang bruk av nedfrosset sæd 
FS sak 54.20 Ekstraordinært RS 2020 
FS.sak.55.20 Eventuelt 

 

 

 

Rendalen 28.05.2020 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 



 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 45.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Saksutredning: 

På grunn av sakene er det innkalt til møte på Teams av leder. 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 46.20 Ledermøte 

Saksutredning: 

Slik situasjonen har blitt på grunn av Covid-19, både i Norske Elghundklubbers Forbund og 

NKK, ønsker forbundsstyret å avholde et ledermøte for lederne i områdeklubbene i løpet av 

juni 2020 

Vedtak: 

Med bakgrunn i FS.sak 54.20 – Ekstraordinært RS – så ser FS det som naturlig at dette blir 

gjennomført av det nye FS etter at det Ekstraordinære RS er avholdt. 

 

 



Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 47.20 Henvendelse fra Hedmark EHK 
 

Saksutredning: 

Hedmark EHK ønsker dispensasjon på antall deltagende hunder for å gjennomføre 

uttakskonkurranse i forbindelse med Løshund NM 2020, største utfordring er rovvilt i deler av 

prøveterrengene i Hedmark ref mail/brev 23.05 til FS. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret imøtekommer søknaden fra Hedmark Elghund klubb.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.48.20 Fristilling av utvalg og komiteer. 

Saksutredning: 

Oppnevning og fristilling av medlemmer i utvalg oppnevnt av Forbundsstyret i NEKF 

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund vedtok i sitt møte den 28.05.2019 å fristille alle 

medlemmer av utvalg nedsatt av Forbundsstyret, i tråd med vanlig praksis i forbundet. Alle utvalg 

fungerer frem til eventuelt nytt utvalg er oppnevnt. Melding om ny sammensetting av utvalg vil bli 

tilsend i egen e-post. Forbundsstyret vil også vurdere om det er hensiktsmessig å endre strukturen på 

enkelte utvalg og komiteer. 

Mange vil nok bli forespurt om videre arbeid i utvalget de sitter i, mens det i noen utvalg og komiteer 

er naturlig med en viss rullering. Forbundsstyret må også forholde seg til RS vedtak fra 2014 så langt 

det er mulig. I praksis er dette i ferd med å bli et krevende vedtak og forholde seg til, da realitetene 

er at det er utfordrende å finne medlemmer som er villige til å påta seg tillitsverv. Områdeklubbene 

vil også bli involvert i arbeidet med å finne gode og aktuelle kandidater. 

RS vedtak fra 2014: Funksjonstiden i råd/utvalg som er oppnevnt av Forbundsstyret skal søkes 

begrenset til maksimalt 4 år. Utskiftingene skal skje suksessivt, slik at man er sikret kontinuitet, og 

vedtaket iverksettes ved at det medlemmet med lengst tjenestetid ut over 4 år viker sete først. 

Forbundsstyret ønsker å takke alle for godt utført arbeide. 

 

 

 



Vedtak: 

Forbundsstyret vedtok å tilskrive alle medlemmene i komiteer og utvalg angående 

oppnevning og fristilling jmf. RS vedtak fra 2014. 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.49.20 Lån NKK 

Saksutredning: 

Utsendt Lån 

områdeklubber til NKK.xlsx 
Forbundsstyret har mottatt signert låneavtaler fra de fleste av områdeklubbene som har gitt 

lånetilsagn, men vi mangler i dag signert lånekontrakt fra 3 klubber som har signalisert at de 

ønsker låne ut penger til NKK. Det har kommet spørsmål fra noen av disse klubbene som de 

ønsket svar på før signering. 

 

Vedtak: 

FS har i dag sendt ut svar til områdeklubbene på spørsmål angående lånetilsagn og behovet 

for lån til NKK. FS ønsker å gi svar til NKK i løpet av 05.06, og må derfor ha tilbakemelding 

fra alle klubber i løpet av 03.06. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.50.20 Møteplan 2020 

Saksutredning: 

Forbundsstyret setter dato for styremøter, RS, Ledermøte o.l. og oppdaterer årshjulet.  

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i FS.sak 54.20 – Ekstraordinært RS – så ser FS det som naturlig at dette blir 

gjennomført etter at det Ekstraordinære RS er avholdt. 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.51.20 Årets Oppdretter 2019  

Saksutredning: 

Det har kommet inn tre søknader til årets oppdretter 2019. 

En søknad gjelder NEG og to er NES.  

Årets oppdretter 

2020.xlsx  
 

Vedtak: 

Årets oppdretter 2019 tilskrives, og årets oppdretter(e) presenteres på hjemmesiden og i bladet 

Elghunden. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.52.20 Lån fra NEKF til NKK  

Saksutredning:  

FS har tidligere behandlet mulighet for lån fra NEKF til NKK og FS hadde som forslag at 

NEKF gir ett lån på inntil 600.000kr til NKK. Denne saken ble sendt ut til klubbene for 

høring. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra områdeklubbene, vedtar forbundsstyret å innvilge kr 

600.000,- i lånetilsagn til NKK. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.53.20 Spørsmål fra AU NEG ang bruk av nedfrosset sæd 

Saksutredning:  

Det har kommet spørsmål fra AU NEG ang å bruke nedfrosset sæd fra 12098/97 Karo på tispe 

NO50478/13 Selma. 



 

Vedtak: 

Forbundsstyret er positive til forespørselen, og svar formidles til AU NEG. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.54.20 Ekstraordinært RS 2020 

 

 

 

Saksutredning:  

Det har kommet brev/mail i dag med krav om ekstraordinært RS 2020. Det er 12 klubber som 

står bak brevet, saken behandles jmf. § 3.5 i Norske Elghundklubbers Forbund 

 

Vedtak: 

FS tar saken til etterretning, og oversender saken til RS ordfører for behandling. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.55.20 Eventuelt  
 

Regnskap: alle etterspurte dokumenter er levert regnskapsfører. 

 

 

 


