Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Teammøte
Dato:
04.01.2021
Tid:
Kl. 15.00 – 19.15
Faste medlemmer som møtte:
Endre A. Stakkerud

Leder

Arve Olav Sæter

Nestleder

Camilla H Repshus
Leif Einar Olsen
Eivind Haugseth
Jon Erling Skåtan

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
Andre inviterte som møtte:
Andre deltakere på møtet:
Elin Elg Trøen

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.1.21
FS.sak.2.21
FS.sak.3.21
FS.sak.4.21
FS.sak.5.21

Forbundssekretær

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Teammøte med ledere områdeklubber
Raserepresentant for Hälleforshund
Eventuelt

Rendalen 04.11.2021

Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 1.21
Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll
Godkjenning av innkalling, dagsorden og styreprotokoll
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har
vært initiert av forbundsleder.
Tilføye sak fra AU NEG under eventuelt, den er berammet som egen sak på
forbundsstyremøtet 08.01.2020
Styreprotokoll fra styremøtet 11.12.2020 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 11.12.2020 godkjennes.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 2.21
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
• Aktivitetsliste
• NÄU – Møte NÄU 16.12.2020. Deltakere fra Norge Kjell Arild Haugen, Eivind
Haugseth og Endre Stakkerud
Avventer referat fra møtet i NÄU fra Kjell Arild Haugen
• Lov komite for revidering av NEKFs lover. Arve Olav Sæter
Komiteen har utarbeidet et forslag som er lagret på dropbox. Forbundsstyret setter seg
inn i saken til møtet 08.01.2021 hvor den er berammet som egen sak.
• PC til forbundsleder samt 2 Trackerpeilere som er oppbevart hos tidligere leder. De 2
siste Tracker peilerne var tidligere lovet at skulle oversendes til forbundssekretæren,
men er ikke gjort. Forbundsleder henvender seg til Jostein Dahle om dette.
• Forbundsleder har vært innom lageret til NEKF i Øyer sammen med Kjell Kruke for å
gjennomgå hva som var lagret der. Dette blir hentet når det er avklart hvor nytt lager
skal være. Forbundsleder og forbundssekretær jobber med denne saken videre. Et
alternativ når det gjelder bladet Elghunden og bøker er å ta kontakt med Skogmuseet.
• Utvalg Verdiberegning elghunder.
AU NEG
Harald Bredesen
AU NES
Camilla H Repshus
AU JÄMT
Ole Arthur Løite
Ekstriørdommerkomiteen
Frank Kristiansen.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.3.21
Teammøte ledere områdeklubber
Saksutredning:
Forbundsstyret vedtok på Forbundsstyremøte 11.12.2020 at det skal avholdes et Teammøte
for lederne i områdeklubbene. Følgende temaer vil bli tatt opp:
• Informasjon fra forbundsstyret.
• Aktiviteter framover for områdeklubber og forbundsstyret
Oppdatering av Covid-19 restriksjoner fra regjerning nå.
NEKF må undersøke med NKK angående avholdelse av årsmøter i områdeklubbene
samt NEKFs RS og eventuelle konsekvensen disse restriksjonene vil ha for dette.
Forbundsstyret må oppfordre områdeklubbene om å se på mulighetene på alternativer
til ordinære gjennomføring med visse tilpasningstiltak.
Eivind Haugseth innleder på dette og ser på digitale løsninger for avholdelse av
årsmøte i områdeklubbene.
• Presentasjon av jakthunder i Elghunden og på hjemmesiden til NEKF.
Jon Erling Skåtan tar en gjennomgang av dette på det kommende ledermøtet
• Revidering av uttaksregler NM og Nordisk tas opp som en orienteringssak på
ledermøtet.
Gjennomgås av Camilla Hartz Repshus.
• RS-saker
• Hjemmeside
Jon Erling Skåtan tar en gjennomgang og presentasjon av dette på ledermøtet.
• Rapport HD utvalget
Informasjon ved Jon Erling Skåtan som leder av HD utvalget.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Skal utvalg og komiteer delta på ledermøte. Ved planlegging av ledermøte skulle hovedtemaet
være avl, dette blir ikke på agendaen da møtet ikke kan avholdes som et fysisk møte. Det var
derfor tenkt å invitere utvalg og komiteer til ledermøte. Når agendaen er endret på grunn av at
ledermøte skal avholdes som et teammøte sees det ikke hensiktsmessig å invitere utvalg og
komiteer
Slik møtet skal avholdes og agenda er det hensiktsmessig å invitere leder i valgkomiteen samt
LKK.

Vedtak:
Forbundsstyreleder inviterer lederne i områdeklubbene, leder i valgkomiteen og leder i Lovog kontrollkomiteen til ledermøte og sender ut agenda for møtet.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.4.21
Raserepresentant for Hälleforshund
Saksutredning:
Forbundsstyret mottok forespørsel fra Ola Kristian Johansen.
Han er oppdretter på Hälleforshund. Det eksisterer ikke noen raseklubb i Norge for denne
rasen. Han lurer på hva kreves for å få på plass en raserepresentant for Hälleforshund?
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
NEKF er raseklubben til Hälleforshund.
Det er Forbundsstyret som oppnevner en eventuell raserepresentant. Forespørsel om kandidat
rettes til områdeklubbene.

Vedtak:
Forbundsstyret forspør områdeklubbene på ledermøte 09.01.2021 om aktuelle kandidater til
raserepresentant for Hälleforshund.

Saksnr.
FS.sak.5.21

Sakstittel
Eventuelt

• Møtehonorar
Det er kun forbundsstyret som pr dags dato er nevnt i RS protokollen som honorert per
møtende styremøte.
Det gjøres en henvendelse til valgkomiteen om hvorvidt det burde honoreres for møter
i andre utvalg og komiteer. Valgkomiteen bes om å ta dette med i sin forberedelse av
valgene til Representantskapsmøtet 2021.
• AU NEG – Krav til godkjenning avlshund
Forbundsstyret drøftet saken og den er berammet som egen sak på forbundsstyremøte
08.01.2021.

