
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   18.11.2020 

Tid:   Kl. 15.00 – 19.00  

Faste medlemmer som møtte: 

Endre A. Stakkerud Leder 

Arve Olav Sæter        Nestleder 
Camilla H Repshus Styremedlem 

Leif Einar Olsen Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem   

Jon Erling Skåtan 1. varamedlem  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 
 

Vara-medlemmer som møtte: 
 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite   Leder LKK 
 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

  

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.98.20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.99.20 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.100.20 Økonomirapport pr. 30.10.2020 

FS.sak.101.20 Ledermøte 

FS.sak.102.20 Instruks og rutinebeskrivelse NEKF 

FS.sak.103.20 Instruks samt arbeidsavtale forbundssekretær 

FS.sak.104.20 Hjemmeside 

FS.sak.105.20 Revidering av jaktchampionatreglene for løs- og bandhund 

FS.sak.106.20 NÄU – Virksomhetsplan 

FS.sak.107.20 Hedersprisen Årets Oppdretter 

FS.sak.108.20 Sponsoravtale Tracker 

FS.sak.109.20 Aktivitet i NT utført av båndhund-dommere fra andre fylker  

FS.sak.110.20 Straffedømte medlemmer  

FS.sak.111.20 RS NKK 2020. 

FS.sak.112.20 Felles lagringsløsning for Forbundsstyret og utvalg i NEHK 

FS.sak.113.20 Eventuelt 
 

 

Rendalen 18.11.2020 

Elin Elg Trøen 



Forbundssekretær NEKF 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 98.20 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 forbundsleder. 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak 99.20 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

• Aktivitetsliste 

 

• Representasjon for NEKF hos NKK – Camilla H Repshus 
Oppnevninger til komiteer og utvalg er personlig og etter innstillinger/ forslag fra klubber og 

forbund. Det er derfor ikke slik at det i alle komiteer er en representant for en klubb/ et 

forbund. 

Det er likevel litt annerledes i særkomiteene der de respektive raser/ grener/ aktiviteter er 

representert. For Norsk jakthundkomite sin del har de ulike forbund/ klubber sendt forslag til 

sin kandidat og disse blir formelt oppnevnt av Hovedstyret i NKK. NEKF har Jostein Dahle 

som sin representant for gr. 5. 

I Dommerutdanningskomiteen (DUK) og Utstillingskomiteen (UK) er det ønskelig med 

representanter med erfaring/ autorisasjon for alle grupper, men det er ikke slik at et forbund/ 

klubb med dette har «sin» representant i utvalget. 

Nedenfor er en tabell over nemdstrukturen i Norsk Kennelklubb og oversikt over tillitsvalgt 

fra elghundklubbene. 



 

Utvalg/komite Navn Elghundklubb 

Kontrollkomite Knut J. Herland Follo Østfold EHK 

Valgkomite Marianne Holmli Nord-Trøndelag EHK 

Lovkomite 
 

 

Domsutvalg Ola Idar Løkken Gudbrandsdal EHK 

 Per Arne Amundsen Finnmark EHK 

Ankeutvalg 
 

 

Hovedstyre Jan Helge Nordby Gudbrandsdal EHK 

Sunnhetsutvalget   

Konfliktutvalget Eivind Mjærum Follo Østfold EHK 

Komite for 

hedersbevisninger 

Eivind Mjærum Follo Østfold EHK 

IT styringsgruppe 
 

 

Jakthundkomiteen Jostein Dahle Nord-Trøndelag EHK 

 Trude Granhus Hallingdal Valdres EHK 

Fagkomite ettersøk Knut J. Herland Follo Østfold EHK 



 Hans Petter Klokkerengen Oslo-området EHK 

Særkomite utstilling   

DUK   

 John Smedbakken Østerdalen EHK 

 Marianne Holmli Nord-Trøndelag EHK 

UK utstillingskomiteen Marianne Holmli Nord-Trøndelag EHK 

KG ringsekretærer 
 

 

Standarskomiteen Ralf Campbell Follo Østfold EHK 

KG juniorhandling -  

NKK sporthundkomite -  

BIT brukerpanel for IT 

utvikling 

  

Gruppe 5   

 

Vedtak: 

NEKF ved forbundsstyret skal sende inn kandidater til DUK utvalget og jakthundkomiteen til 

NKK. Dette gjøres etter styremøte 11.12.2020. Leder sender mail til områdeklubber hvor det 

åpnes opp for at områdeklubbene kan komme med forslag, men det er forbundsstyret som til 

slutt avgjør. 

 

• Plattform av lagring av forbundsdokumenter – Eivind Haugseth. 

FS.Sak 112.20 
 

• Stambokføring NEG og NES – Camilla H Repshus 

I Elghunden 3/2020 kommer det en artikkel om stambokføring NEG og NES. 

 

• Spørreundersøkelse fra HD utvalget. 

For å blant annet øke svarprosenten på denne spørreundersøkelsen ønsker utvalget at 

det skal være uttrekkspremier. Utvalget har vært i kontakt med Tracker, Harkila og 

NEKF for 2 stk NEKF forbundsjakke og jaktprøve løs- og bandhund, angående 

uttrekkspremier. Tracker ønsker at NEKF skal stille med en peiler til dette formålet 

som NEKF allerede har fått tildelt etter sponsoravtalen. Forbundsstyret stiller seg 

positive til dette og gir en Tracker peiler, 2 stk. NEKF forbundsjakke og jaktprøve løs- 

og bandhund til HD utvalget, som uttrekkspremier på spørreundersøkelsen,  

 

• NPP - avgift til en leverandør for vår (NEKF) server-instans.  

I tilknytning til NPP kan det være flere avtaler som bør/må termineres. Før slik 

terminering/oppsigelse gjennomføres, må vi sikre oss de data som vi trenger og/eller at 



disse blir slettet på en tilfredsstillende måte. Det er tatt kontakt med Kjell Arild 

Haugen/Bjørn Ivar Krabbesund for å få full oversikt over løsningen/avtaler og behov 

for sanering/oppsigelse. 

 

Leder har ikke fått et endelig avklart med Kjell Arild Haugen/Bjørn Ivar Krabbesund. 

Det må sikres at data ikke blir slettet eller ikke blir slettes på en tilfredsstillende måte. 

Denne saken vil derfor bli utsatt til neste styremøte.  

 

• AU NEG –Leder og nytt utvalg 

Vedtak: 

Isak Halvorsen overtar som leder. 

Harald Bredesen fra Hedmark EHK går inn som nytt medlem i AU NEG fram til RS 

2021.  

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund grå har da denne sammensetningen: 

 Isak Halvorsen, leder 

Nils Erik Haagenrud 

Aina Torjul 

Harald Bredesen 

 

• Møte- og reiseregninger 

Sendes inn raskt etter møte 

 

• HD Utvalget 

Vedtak: 

Jon Erling Skåtan overtar som leder i HD Utvalget og Bente Rønningen fortsetter som 

medlem 

 

HD Utvalget består da av: 

Jon Erling Skåtan, leder 

Bente Rønningen 

Camilla Hartz Repshus (leder AU NES) 

Arve Flatås 

Eva Berdal Nygård 

Isak Halvorsen (leder NEG) 

 

• Status fra komiteen for gjennomgang av regnskap – Endre A Stakkerud 

Endre Stakkerud informerte om arbeidet i utvalget og videre gang angående 

økonomisk mislighold i NEKF. 

Styret etterspør den vedtatte protokoll etter møtet 05.11.2020 angående økonomisk 

mislighold i NEKF. 

Protokollen skal sendes ut straks, samt mail til lederne i områdeklubbens, hvor 

vedtaket gjengis i sin helhet. Leder av LKK skal også ha tilsendt den 

dokumentasjonen som ligger til grunn for vedtaket.  

Styret er enig om at personen dette gjelder betegnes som tidligere forbundsstyreleder i 

dokumenter og møteprotokoll. 



Leder Endre A Stakkerud er forbundsstyret kontaktperson mot eventuelle 

henvendelser fra media. 

Det må avklares med advokat Haakon Borgen om det vil bli fakturert noe for jobben 

han gjør i saken angående økonomisk mislighold i NEKF per dags dato og ellers i 

utvalgsarbeidet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.100.20 Økonomirapport pr. 31.10.2020 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 31.10.2020 vil bli ettersendt straks den kommer fra Regnskapsfører.  

 

Hovedbok er etterspurt og legges ved møteinnkalling.  

Økonomirapporter har til nå ikke vært et offentlig dokument. Forbundsstyret ønsker om det 

lar seg gjøre etter lover å gjøre dette til et offentlig dokument.  

 

Teksting av hovedbok kun på inngående og utgående poster, dette har for forbundsstyret 

ingen nytte.  

Styret ønsker at en person skal ha ansvaret for økonomi og gå igjennom perioderapporter på 

styremøter. Dette er tatt opp i stillingsinstruksen for forbundssekretær som er egen sak på 

dette styremøte. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 30.10.2020 tas til orientering 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.101.20 Ledermøte 

 

Saksutredning: 

Dagsorden og struktur for ledermøtet. Det er sendt mail til områdeklubben, slik at de kan 

komme med innspill på saker som ønskes drøftet på ledermøtet, med frist 10. november 2020. 

Ut fra dette og eget initiativ utarbeider Styreleder og forbundssekretær et oppsett på 



dagsorden for ledermøtet. Dette vil bli ettersendt så snart fristen for innspill fra 

områdeklubbene er løpt ut. 

 

Sendte mail til områdeklubbene med forspørsel på ønskede temaer til ledermøte 2021. Det har 

kommet inn forslag fra to områdeklubber. Felles fra disse er mer fokus på organisasjonsarbeid 

i elghundklubbene (Møter, forelesning etc. om organisasjonsarbeid) Hvordan skal en 

organisasjon fungere? 

Dette stiller Forbundsstyret seg positive til, men mener kurset ikke egner seg som teamsmøte 

og at det kan tas utenom ledermøte. 

Den ene områdeklubben ønsker at elghundforbundet tar mer tak i dagens ulveproblematikk. 

De mener at det burde søkes om at løshundjakten blir en del av den norske kulturarven. 

UNESCO verdensarv listen.  

I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Styret stilte spørsmål ved hva som er NEKF avlsprogram og hvilke strategier og mål NEKF 

har angående avl. Det er det mest fundamentale i organisasjonen vår. RAS er avlsstrategien 

for den rasen det gjelder for. Det er Avlsutvalgene som utarbeider RAS dokumenter. 

Forbundsstyret godkjenner dem og oversender de til NKK for godkjenning og vedtas. RAS 

dokumentet ligger i bunnen og blir konkretisert i instruksene til avlsutvalget 

RAS dokumentet bør kunne oppdateres hvert år av avlsutvalgene (antall kull osv), for at det 

ikke skal bli et dødt dokument.  

Det er ønskelig med et strategidokument som er overordnet det enkelte avlsutvalg spesifiserer. 

Dette foreligger pr dags dato ikke. 

Camilla sender det hun har liggende om RAS dokumenter til forbundsstyret.  

RAS dokumentet for NEG går ut ved nyttår 

 

Forbundsstyret ble enige om at NEKF avlsprogram og hvilke strategier og mål NEKF har 

angående avl skal være hovedtemaet på årets ledermøte,  

 

Vedtak: 

Hovedtema på ledermøte 2021 vil være NEKF avlsprogram og hvilke strategier og mål NEKF 

har angående avl. Ledere av avlsutvalgene vil derfor bli invitert til ledermøte 2021. 

 

Camilla Hartz Repshus tar kontakt med NKK angående RAS dokumenter og strategidokument 

og legger det fram på styremøtet 11.12.2020 

 

Styreleder og forbundssekretær utarbeider et oppsett på dagsorden for ledermøtet til 

styremøtet 11.12.2020 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.102.20 Instruks og rutinebeskrivelser NEKF 

 

Saksutredning: 

Forbundsleder Endre Stakkerud fikk i oppdrag å utarbeide dette.  

 

Vedtak: 

Utsettes til styremøte 11.12.2020 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.103.20 Instruks samt arbeidsavtale forbundssekretær 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av instruks og revidering av arbeidsavtalen for forbundssekretærstillingen. 

 

Forslag til instruks for stillingen som forbundssekretær følger vedlagt til innkallingen.  

 

I arbeidsavtalen til forbundssekretæren er det ikke tatt inn klausul om lønnsjustering og det 

foreslås at lønnsvilkårene i den signerte ansettelsesavtalen justeres årlig per 1. mai. Første 

gang per 01.05.2020. 

 

I styrtes drøfting ble følgende tema tatt opp. 

 

 Kapitel 5 3. avsnitt. Forbundsstyrets ansvar i samarbeid med RS Ordfører til å innkalle til RS.  

Forbundssekretær bør legge fram perioderapporten på styremøte. Forbundssekretær bør derfor 

være på bilagsnivå når det gjelder regnskap. 

Forbundssekretær skal være nettredaktør. 

Med denne arbeidsinstruks vil ikke stillingsprosenten for forbundssekretærstillingen ligge 

innenfor rammen på 50 % stilling. Det må derfor tas opp prioriteringer av arbeidsoppgaver, 

om arbeidsoppgaver skal bli overført til eksterne eller om stillingsprosenten kan økes.  

Er det noe som kan tas bort fra stillingen, eks Elghunden.  

Instruksen er veldig bra og påpeker alle oppgavene som er viktig. Etter instruksen over 

arbeidsoppgaver som bør ligge på forbundssekretær kan det da være en mulighet å sette fram 

sak for RS 2021 å øke stillingsandelen til 80 % 



Ser det også hensiktsmessig å øke stillingen og holde oppgavene innad på forbundet. 

Instruksen går vi for, men vi tar inn en økning av stillingsbrøken inn i budsjett og legger det 

fram som sak på RS 2021 

 

Arbeidsavtale:  

Lønnsjustering av forbundssekretærstillingen bør foretas av  etter gjennomført ordinært RS  

 

Vedtak: 

Stillingsinstruksen for stillingen som forbundssekretær vedtas. Lønnen for 

forbundssekretæren er gjenstand for justering etter gjennomført ordinært 

representantskapsmøte hvert år, første gang i 2020. 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.104.20 Hjemmeside 

 

Saksutredning:  

 

Eivind Haugseth la fram en redegjørelse og på forslag til vedtak for valg av plattform/teknisk 

løsning og leverandør, med tilhørende økonomi og forslag til overordnet plan for 

gjennomføring. 

 

Ny nettside - elghundforbundet.no  

Bakgrunn  

Nettsiden til elghundforbundet.no er bygget på administrasjonsplattformen Wordpress, og 

utviklet av selskapet Smart Media AS.  

Wordpress er en fremtidsrettet plattform å bygge nettside på, men nettsiden til elghundfor-

bundet er ikke vedlikeholdt siden år 2009, så design og oppsett er gammelt og utdatert. For-

bundet betaler kr. 345,- pr. mnd. til Smart Media for gjeldende serviceavtale.  

 

Leverandører  

I denne prosessen har vi vært i kontakt med selskapet Lykke Media AS og Smart Media AS 

som begge utvikler nettsider. Førstnevnte ble benyttet når Sør-Trøndelag Elghundklubb fikk 

ny nettside i 2019. Leverandør var «enkel» å forholde seg til, og leverte etter avtale. Smart 

Media har vi erfaring med gjennom mange år som kunde.  

 

Lykke Media AS har gitt følgende tilbud:  

Fastpris på kr. 12.000,- for ny nettside med prinsippet; «betal når du er fornøyd» og videre kr. 

359,- pr. mnd. for support og vedlikehold. Fastprisen inkl. at historisk innhold flyttes over til 

ny nettside. Om det er behov for å oppgradere design/logoer kommer kostnadene for dette i 

tillegg.  



Også denne løsningen er basert på Wordpress som publiseringsløsning og blir integrert mot 

sosiale medier som Facebook og evt. andre. Det vil bli mulig å redigere og publisere innhold 

via en «app» om det er ønskelig.  

 

Smart Media AS har ikke gitt oss et tilbud, men et estimat for prosjektet.  

De ønsker at vi starter med en workshop for å definere målgruppe, visjon, markedsstrategi og 

fokusområder de neste årene. «Hva er viktigst, og hvor skal elghundforbundet?» De estimerer 

at en workshop vil koste ca. kr. 25,- TNOK. Videre ble vi forespeilet at kostnadene for design 

av nettside vil ligge mellom kr. 10-50 TNOK og videre kr. 50-200 TNOK for selve nettsiden.  

En ny nettside fra Smart Media vil nok bli målrettet og god, men det vil også medføre store 

kostnader.  

 

Forutsetninger  

Det er viktig å påpeke at et nettsideprosjekt vil kreve interne ressurser i form av en arbeids-

gruppe på 2-3 personer. Forutsetter at Forbundssekretær vil være organisasjonens innholds-

redaktør, og denne må derfor inngå i arbeidsgruppen. Gruppen må få mandat til å ta avgjørel-

ser så ikke det blir behov for høringer på de minste detaljer.  

 

Åpne spørsmål:  

• Hva er det viktigste som skal presenteres på ny nettside?  

• Hva skal vi ta med oss av gammelt innhold?  

• Hva bør avlsutvalgene sin side inneholde, og skal det standardiseres?  

• Hvordan ønsker FS å publisere informasjon om NM, nordisk etc.?  

• Hvem skal oppgradere nettsiden med innhold?  

 

Å ha en god hjemmeside med aktuell informasjon og struktur er en løpende oppgave som vil 

kreve ressurser. Det anbefales at vi begynner i det små og utvider ved behov.  

 

Forslag til beslutning  

FS inngår avtale med Lykke Media AS som leverandør av ny nettside til en engangskostnad 

på kr. 12.000 pluss kr. 359,- i faste månedlige kostander for support og vedlikehold. I tillegg 

bevilges en ramme på inntil kr. 15.000 til nytt design. Forbundssekretær har ansvar for nettsi-

dens struktur og innhold.  

 

Det opprettes en arbeidsgruppe for å etablere og designe ny nettside, samt flytte innhold fra 

gammel løsning.  

 

Det ble stilt spørsmål ved kapasitet til forbundssekretær hvis hun skal være delaktig i denne 

prosessen i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver. 

Forbundssekretæren vil kunne bli kontaktet av de øvrige to i utvalget for råd der det trengs. 

 

Forslag til kandidater til gruppen: Jon Erling Skåtan og Svenn Magnus Runde 

 

Vedtak: 

FS inngår avtale med Lykke Media AS som leverandør av ny nettside til en engangskostnad 

på kr. 12.000 pluss kr. 359,- i faste månedlige kostander for support og vedlikehold. I tillegg 

bevilges en ramme på inntil kr. 15.000 til nytt design. Forbundssekretær har ansvar for nett-

sidens struktur og innhold.  

 



Arbeidsgruppe består av Jon Erling Skåtan, Svenn Magnus Runde og Forbundssekretær. 

Gruppen skal etablere og designe ny nettside, samt flytte innhold fra gammel løsning.  

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.105.20 Revidering av jaktchampionatreglene for løs- og bandhund     

 

Saksutredning: 

RS Sak 10.9.1.20: 

Tidspunkt for revidering av jaktchampionatreglene følger tidspunkt for revidering av 

jaktprøvereglene for løs- og bandhund. 

 

Forbundsstyret ser på innkommende saker til RS 2020 og sender den ut som en ordinær RS 

sak, med uttales fra utvalgene. RS Sak 10.9.1.20 ble utsatt for å samkjøre tidspunktet for 

revidering av jaktprøvereglene.  

 

Vedtak: 

Forbundsstyret forbereder denne saken og fremmer den for RS 2021. 

Leif Einar Olsen følger opp og legger frem saken på forbundsstyret på møtet 11.12.2020. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.106.20 NÄU – Virksomhetsplan 

 

Saksutredning: 

RS sak 10.5.1.20  

Realisere den vedtatte virksomhetsplanen i regi av NÄU. Arbeidet i NÄU må være et fast 

punkt på forbundsstyrets møter og gjennom dette rapportere status til områdeklubbene. 

Forbundsstyret bør ta en gjennomgang på hvem som skal ha ansvaret for det nordisk 

samarbeidet på vegene av NEKF. Det anbefales at det av på grunn av det er ønskelig med en 

kontinuitet hensyn bør være fler enn en person som har ansvaret for dette arbeidet. 

 

Eivind Haugseth fikk på forbundsstyremøte i oppgave å legge fram saken i dagens styremøte:  

 

 



Nordisk Älghundunion – videre arbeid 

 

Bakgrunn 

RS har gjentatte ganger bedt FS prioritere nordisk samarbeid og NÄU. Det ble i 2016 etablert 

en virksomhetsplan for NÄU undertegnet av representanter fra alle 3 land – Finland, Sverige 

og Norge. Virksomhetsplan fokuserte på 3 områder spesielt: 

• Avl 

• Prøveregler  

• Data 

Det ble bestemt at disse 3 områdene alle skulle ha egne arbeidsgrupper som skulle rapportere 

til en egen styringsgruppe. 

 

Status 

Status er at denne virksomhetsplan ikke har blitt realisert slik intensjonen var, og målsettingen 

med samarbeidet i NÄU er dermed heller ikke oppnådd. Det har imidlertid vært et godt 

samarbeid om revisjon av prøvereglene for løshund, men for data og avl har det vært lite eller 

ingen aktivitet. Det er en felles oppfatning at vi sammen med Finland og Sverige har en felles 

hundepopulasjon og at vi derfor er gjensidig avhengig av hverandre for å oppnå framgang 

innen avl og helse for våre hunder. 

 

Det ble 23.6.2020 avholdt et møte i NÄU hvor Norge skulle kalle inn til neste møte i 

september/oktober, men dette har ikke skjedd. På dette møtet ble det også protokollført i 

behandlingen av Gemensam avelsdatabas: «Även se över och återuppväcka arbetsgruppen 

som jobbar i frågan». 

 

Forslag til beslutning 

FS beslutter å prioritere nordisk samarbeid gjennom bl.a. å innkalle til møte i NÄU primo 

desember, for å følge opp tidligere arbeid og drøfte om virksomhetsplan fra 2016 skal 

realiseres. 

 

 

Vedtak: 

Prioriterer nordisk samarbeid ved å innkalle til møte i desember 2020. Da skal 

virksomhetsplan være på dagsorden.  

Det jobbes videre med en strategi om hva som er målet. Nå må vi prioritere å ta opp igjen 

samarbeidet mellom de tre nordiske landene. 

Fra forbundsstyret stiller Endre A Stakkerud og Eivind Haugseth samt Kjell Arild Haugen. 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.107.20 Hedersprisen Årets Oppdretter 

 



Saksutredning: 

Det ble på Representantskapsmøte 2019 vedtatt å gjeninnføre Hedersprisen Årets Oppdretter  

 

Årets oppdretter 2019 NEG: 

Ola Narverud 

Med kull etter NJ(L)CHVindmyras Kaisa og NJ(L)CH Storm Av Gausbu. 

Det var totalt 8 valper i kullet hvorav 7 er jaktpremierte og 8 er utstillingspremierte. 

 

Årets oppdretter 2019 NES: 

Unni og Erling Norderud - Kennel Ingaleden  

Med kull etter NO37201/13 Vossasvarten's C` Bamsi og NO33153/15 Mauser frå 

Håggåstuggu. 

Det er totalt 2 valper i kullet hvorav 2 er jakt- og utstillingspremierte. 

 

Andre raser: 

Ingen søknader.  

 

Det er ikke bestemt ennå hva og hvordan årets oppdretter skal hedres. Det bør lages en premie 

gjerne en plakett eller en pokal som viser at de er kåret som årets oppdrettere.  

 

Hvordan og eventuelt når bør overrekkelsen av en hedersbevisning bør finne sted må 

forbundsstyret ta standpunkt til. Det kan gjøres på årsmøtet i områdeklubben til de som er 

kåret til årets oppdretter eller at det blir gjort på vårens representantskapsmøte. 

 

 

Vedtak: 

  

Det innhentes tilbud på en pokal eller plakket som viser at oppdretteren er kåret til «Årets 

oppdretter». Denne deles ut på RS 2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.108.20 Sponsoravtale Tracker  

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers forbund har en sponsoravtale med Tracker. Denne avtalen går over 3 

jaktsesonger og vi er nå inne i andre året av denne avtaleperioden. Dersom avtalen etter dette 

ikke er sagt opp innen 5 dager etter NEKF ordinære Representantskapsmøte løper avtalen 

videre med et års periode.  Årlig mottar NEKF til sammen 17 Tracker hundepeilere. I sak 

63.19 vedtok Forbundsstyret at det hvert år skulle utdeles Trackere til 11 områdeklubber etter 



søknad. Året etter skulle de som ikke bøle tildelt første året få hver sin peiler til internt bruk i 

klubben. Det er klubben selv som bestemmer hvordan de ønsker å disponere den mottatt 

Tracker peiler. Totalt ble det delt ut 15 av de 17 peilerne for 2019/20 sesongen. De øvrige 2 

peilerne ligger hjemme hos tidligere forbundsleder og er etterlyst. Forbundsstyret bør ta en 

drøftelse på hvordan de 5 peileren som ikke deles ut til områdeklubbene skal disponeres. 

 

Det har også blitt nevnt at utdeling av Tracker peiler er en sak som i det alt vesentlige er 

interessant for Løshundaktivitere. Det er jo i begrenset grad noe nytte i Bandhundaktiviteter. 

Bør vi derfor vurdere om det kan være formålstjenlig å inngå avtaler med andre sponsorer for 

å «skreddersy» en mer bandhundrelatert gave. Som eksempel kan det være vadmeldress etc. 

 

Avtalen med Tracker er vedlagt innkalling 

 

 

Vedtak: 

 

NEKF deler hvert år ut en Tracker hundepeiler til 11 av områdeklubbene og de øvrige 

områdeklubbene tildeles året etter. De resterende 6 hundepeilere deles ut etter 

forbundsstyrets vurdering. NEKF kan i tillegg kjøpe 10 hundepeilere med 50 % rabatt. 

Forbundsstyret sjekker ut om det kan inngås en tilsvarende sponsoravtale med leverandør av 

produkter som er mer tilpasset bandhundaktiviteten. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.109.20 Aktivitet i NT utført av båndhund-dommere fra andre fylker  

 

Saksutredning: 

Innkommen sak fra Nord-Trøndelag EHK: 

 

Spørsmål angående aktivitet i NT utført av båndhund-dommere fra andre fylker 

Styret i NTEHK har i den senere tid fått flere henvendelser fra medlemmer som reagerer 

på at en privat bedrift annonserer bandhund kurs for elghunder innenfor vårt 

aktivitetsområde. 

Nord-Trøndelag Elghundklubb er ifølge sine vedtekter, vedtatt 17.02.18 og godkjent av 

Norske Elghundklubbers Forbund 06.03.19, områdeklubb for elghundrasene innenfor 

vårt virkeområde, som inntil l. januar 2018 ble definert som Nord-Trøndelag Fylke. 

Konkret går henvendelsen ut på at en privat aktør annonserer bandhundkurs for 

elghunder både i Namsos og Stjørdal til 1500 kr per deltaker. 

I sitt kursopplegg reklamerer dem med autoriserte dommere fra andre områdeklubber, 

hverken styret eller bandhundkomiteen i Nord Trøndelag Elghundklubb er blitt 

forespurt om å stille med instruktører /dommere. 

Styret er sterkt kritisk til at slik konkurrerende virksomhet igangsettes innenfor vårt 



virkeområde uten dialog med klubben og i regi av dommere som er medlemmer av 

andre områdeklubber. NTEHK mener dette er med å forlenge den dårlige stemningen i 

klubben før og etter årsmøtet 04.02.20. 

 

Styret ønsker konkret tilbakemelding på dette slik at vi og andre områdeklubber vet hva 

vi har å forholde oss til. Dommere er som kjent NKK sine dommere, og vi vil anta dere 

har noen regler og etiske føringer for hvordan dem skal forholde seg til områdeklubbene 

rundt om i landet 

 

Med hilsen 

Knut Aasland, Leder 

 

Drøftelsen i styret tok opp følgende momenter.  

De private aktørene holder bandhundkurs for de som ønsker å gå bandhundprøver eller lære 

med om bandhund..  

Har områdeklubbenklubben prøvd å arrangere prøver selv? Det at private aktører arrangere 

kurs innfor interessefelt til områdeklubber kan gi områdeklubbene større inntekter ved at flere 

stiller på jaktprøver. 

Dommere tilhører NKK. Forbundsstyret mener de ikke har noe lovverk for å nekte dem å 

holde kurs som privatpersoner, selv om en kan se på denne aktiviteten som forulempende. 

Aktivitetsområde er definert for områdeklubbene. Kan ikke se at det gjelder for kurs og 

lignende som arrangeres av privatpersoner. 

 

Forbundsstyret finner ingen Lovhjemmel for å nekte privatpersoner å holde kurs. 

Områdeklubbene har ingen enerett i tilhørende område til å holde kurs innenfor sitt område. 

Forbundsstyret bør ta kontakt med områdeklubben og stimulere til samarbeid. 

 

Vedtak:  

Forbundsstyret har ingen lovhjemmel til å nekte privat aktivitet. Forbundsstyret tar kontakt 

med områdeklubben for å stimulere til samarbeid og dialog mellom de ulike aktørene. 

Lederen utformer et svar til områdeklubben som sendes ut til øvrige medlemmer av 

forbundsstyret for gjennomlesning før det sendes til områdeklubbene. 

Forbundsstyret ser det kan reises spørsmål om lojalitet/illojalitet med slike aktiviteter, basert 

på personlig initiativ, og ikke i regi av en områdeklubb. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.110.20 Straffedømte medlemmer  

 

Saksutredning: 

Innkommen sak fra Nord-Trøndelag EHK: 



 

Spørsmål angående råd for å håndtere straffedømte medlemmer 

Styret i NTEHK ønsker råd i forbindelse med at ett medlem har blitt straffedømt for 

overtredelse av dyrevelferdsloven. 

Vedkommende har fått sin dom fra en domstol og er ikke fradømt retten til verken å ha 

eller drive med hund. 

Styret har fått henvendelse fra ett medlem ang en reaksjon, styret undres over om vi 

som klubb kan overprøve en dom som er tilkjent via en Norsk domstol. 

Ut ifra NKKs lover §7-5 så er denne aktuelle saken foreldet, men styret ønsker en 

tilbakemelding slik at vi vet hvordan vi skal håndtere en slik sak i fremtiden. 

 

Med hilsen 

Nord Trøndelag Elghundklubb 

Knut Aasland, Leder 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret kan ikke på grunnlag av de tilsendte opplysninger ta stilling til hvordan denne 

saken skal håndteres. 

 

 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.111.20 RS NKK 2020. 

 

 

Saksutredning: 

Representantskapsmøtet i Norsk Kennelklubb (NKK) 28.11.2020 var i utgangspunktet 

berammet til et fysisk møte, men på grunn av den eskalerende utbredelsen av Covid-19 

smitten og myndighetenes beslutning om å redusere muligheten til å avholde fysiske møter er 

det besluttet at dette RS skal avholdes digitalt.  

 

Saklisten til årets RS er lagt ut på NKK sine hjemmesider og allment åpent for de som ønsker 

å lese igjennom saksdokumentene. 

 

Det har kommet innspill fra medlemmer i vårt forbund som ønsker at våre RS representanter 

skal at med seg inn i drøftelsen i møtet. 

 

Det er sterke motforestillinger til den forhøyede medlemskontingenten som er foreslått av 

Hovedstyret i NKK. En så sterk økning av kontingenten til NKK er på det sterkeste bedt om 



at ikke blir vedtatt. Dagens grunnkontingent til NKK er kr. 230. Denne foreslås forhøyet til kr 

700,- Dette er en økning på hele 204,35 % 

 

 

Det har også kommet et innspill fra Jakthunddivisjonen som vårt forbund er medlemmer av. 

NEKF har der blitt bedt om å ta stilling til endret ordlyd i vedtaket om fremtidig organisering 

av NKK. Denne saken er sendt styremedlemmene i egen epost siden fristen for å gi innspill til 

RS går ut før vårt styremøte 

 

Med den foreslåtte økningen av kontingenten kommer NKK og rasklubbene med stor 

sannsynlighet til å miste medlemmer. 

 

Forbundsstyret støttet forslaget fra Norsk jakthundivisjon om at det var begrenset rom 

forøkningen av grunnkontingeneten, men at det var akseptabelt med en særskilt innbetaling kr 

100 (200) som Covid 19 engangsinnbetaling. 

 

 

Innstilling til vedtak: 

 

NEKF sine representanter til årets RS i NKK tar innspillene fra styret med seg til drøftelsen i 

RS møtet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.112.20 Felles lagringsløsning for Forbundsstyret og utvalg i NEHK 

 

 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn: 

Det er mange leverandører som kan tilby løsning for felles skybasert lagring. Vi har sett på 

Enterprise-løsninger for å få felles administrasjon og fakturering. Konseptene er litt forskjelli-

ge, men alle leverer backup (retention) som en del av tjenesten.  

 

Vurdering av alternative løsninger. 

• Onedrive (en del av Microsoft 365)  

• Google Disk Filstrømming (en del av Google G suite)  

• Dropbox business  

 

De største tilbyderne er Microsoft 365 (tidligere Office 365) og Google G Suite. Disse løs-

ningene levere flere tjenester hvor felles lagring er en av flere. Andre tjenester er epost, sam-

handlingsverktøy, Office applikasjoner, prosjektstyring m.m. Microsoft 365 og Google G 



Suite er administrativt tunge system som er tiltenkt større selskaper. Det vil kreve teknisk IT 

personell for oppsett og drift av løsning. Om NEHK ønsker å benytte en slik løsninger bør 

dette utredes nærmere og gå inn i en strategisk langsiktig plan.  

 

Dropbox business er en løsning for å komme raskt i gang og løse det primære behovet for 

felles lagring. Denne løsningen er også enkel å administrere. Om strategien skulle endrer seg, 

er det forholdsvis enkelt å flytte data fra denne løsningen.  

 

Anbefaling Dropbox Business er en enkel og rimelig løsning som antas å dekke NEKF sitt 

behov og blir derfor å anbefale. Løsningen kan kombineres med private dropbox abonnement. 

Et eksempel er vist nedenfor. Det blir tilgjengelig et administrasjonsverktøy på dropbox.com 

hvor alle rettigheter styres.  

 

Kostnader  

FS må kjøpe lisenser til de brukerne som trenger tilgang til lagringssystemet. Det kan velges 

mellom års-faktura mot 20% rabatt eller månedlig fakturering. Kostnad pr. bruker pr. mnd. er 

12 euro eller 10 euro ved forskudd i et år.  

Det inkluderer da:  

• 180 dager backup  

• 5 TB lagring (tilsvarer 5.000 GB)  

• Administrasjonsverktøy (legg til / ta bort brukere) opprette mapper etc.  

• Sende og dele filer (inkluderer Office filer)  

• Support  

• Smart sync (ikke nødvendig å ha alle filer på PC, men kan lastes ned ved behov)  

 

Filene kan synligjøres via dropbox.com eller via utforsker på PC eller MAC. Mappestrukturen 

bør opprettes i samråd med forbundssekretær eller andre som skal administrere. Det kan bli 

utfordrende å få «alle» i gang med ny løsningen. Det er variable IT kunnskaper i forbund og 

utvalg, og en suksessfaktor vil være å tilby bistand. Anbefaler at det opprettes en IT-gruppe på 

2-3 personer som kan bistå med installasjon og annen support.  

 

Vedtak: 

FS vedtar å etablere en løsning for felles lagring av dokumenter og annet relevant elektronisk 

materiale tilhørende NEKF basert på en skybasert løsning fra Dropbox Business.  

Det opprettes en IT-gruppe for å få løsningen etablert, installert og annen support. Forbunds-

sekretæren inngår i arbeidsgruppen og får ansvaret for å administrere løsningen.  

IT-gruppen består av Svenn Magnus Runde, Eivind Haugseth og forbundssekretær. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.113.20 Eventuelt 

 

 



• Nord Hålogaland EHK – Inngående mail angående innspill om revidering av 

blodsporregler. Forbundslederen har vært i telefonisk kontakt med leder i 

områdeklubben om saken og har svart på forespørselen.  

 

 

Neste møte: Teamsmøte 11.12.2020.  

 


