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Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Teamsmøte
Dato:
17.02.2021
Tid:
Kl. 15.00 – 21.50
Faste medlemmer som møtte:
Endre Stakkerud

Leder

Arve Olav Sæter

Nestleder

Camilla H Repshus
Styremedlem
Leif Einar Olsen
Styremedlem
Eivind Haugseth
Styremedlem
Jon Erling Skåtan
1. vara
Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
Andre inviterte som møtte:
Ole Arthur Løite

LKK

Andre deltakere på møtet:
Elin Elg Trøen

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.28.21
FS.sak.29.21
FS.sak.30.21
FS.sak.31.21
FS.sak.32.21
FS.sak.33.21
FS.sak.34.21
FS.sak.35.21
FS.sak.36.21
FS.sak.37.21
FS.sak.38.21
FS.sak.39.21
FS.sak.40.21
FS.sak.41.21
FS.sak.42.21
FS.sak.43.21
FS.sak.44.21
FS.sak.45.21
FS.sak.46.21

Forbundssekretær

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Økonomirapport pr. 31.01.2021 og Årsregnskap 2020
Hjemmeside – Lykke Media
Kompetansehevelse Prøveledelse
Overordnet avls-strategi for NEKF
Instruks for avlsutvalgene NEKF
Nye avlskrav NEG
Sædlagringsprosjektet norske raser
Uttaksregler NM
Søknad om elevstatus – eksteriører dommer
Budsjett 2022
NM Arrangører 2023 og 2024
Avlsgranskning NEG
Abonnement Elghunden
Søknad fra Vestoppland Elghundklubb om stønad til Ungdoms NM 2021
Utbetaling av overtidstimer for forbundssekretær
U.OFF
Eventuelt

Rendalen 17.02.2021
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF
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Saksnr.
FS.sak 28.21

Sakstittel
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.
Styreprotokoll fra styremøtet 11.01.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Saksdokumentene kom sent, så medlemmer i FS har ikke har muligheter til å forberede seg.
Innkalling og saksdokumentene må sendes ut en uke før møtet.
Tilføyelse under Eventuelt, FS Sak 46.21
• Elghunden 1-2021
• Svarthundtreff Oppdal 2021 – NEKF sin rolle
Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 11.01.2021 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.29.21

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste
Gjennomgått og oppdatert
• NÄU rapport fra møtet 03.02.2021
Viser til referat lagt ut på hjemmesiden.
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Som representanter i NÄU sin styringsgruppe for samarbeid i Norden oppnevner
NEKF: Kjell Arild Haugen, Leif Einar Olsen og Endre Stakkerud
NÄU er et samarbeidsorgan mellom de tre nordiske landene. NÄU er ikke et organ
som ikke har egen beslutningsmyndighet. Beslutninger i NÄU må være forankret i
forbundsstyret og eller RS i NEKF.
• Årsmøte områdeklubber.
Områdeklubbene er flinke til å finne løsninger og gjennomfører sine årsmøter som
planlagt.
• Evaluering registreringsprogrammet for jaktprøver
Forbundssekretær sender mail til områdeklubber for tilbakemeldinger/evaluering av
prøveregistreringsløsning etter prøvesesongen 2020, med svarfrist innen 15.03.2021
Eivind Haugseth har koordineringsansvaret for evalueringen av
prøveregistreringsprogrammet sammen med band- og løshundkomiteen.
• Samarbeid Norske Harehundklubbers Forbund – Annonsesalg?
Forbundssekretær tar kontakt med NHKF
• Helseundersøkelse NEG og NES.
Det har kommet inn 524 besvarelser for NES og 446 for NEG.
Rapport på dette grunnlaget kan ferdigstilles for NES. For NEG er det fortsatt for få
besvarelser, AU NEG har gått ut med en ny oppfordring til eiere av NEG til å delta på
undersøkelsen. Dersom det ikke kommer flere besvarelser må det vurderes å sende ut
en henvendelse til NEG eiere spesifikt
•

Klage på brudd på aktivitetsområde fra OOEHK.
NKKs jakthundkomite behandlet sakene på møte den 26.januar 2021. NJK vedtok å
sende saken til behandling i Administrasjonen, som er delegert å behandle saker som
gjelder brudd på arrangementsregelverk.

•

Klage brudd på etiske regler far OOEHK.
NKKs jakthundkomite behandlet sakene på møte den 26.januar 2021. NJK vedtok å
sende saken til behandling i administrasjonen, som er delegert å behandle saker som
gjelder brudd på arrangementsregelverk.
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Saksnr.
FS.sak.30.21

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.12.2021 og Årsregnskap 2020

Saksutredning:
Økonomirapport per 31.01.2021 ligger vedlagt.
Forbundssekretær og forbundsleder hadde arbeidsmøte med forbundets regnskapsfører som
har tatt over regnskapet etter at vår faste regnskapsfører har gått ut i barselpermisjon fra 1.
februar i år.
Saldoliste ble gjennomgått med en del kommentarer, endringer og omposteringer før
ferdigstillelse av årsregnskapet sendes til revisjon.
Det ble på møtet også gjennomgått ønsker fra NEKF om noen endringer i den gjeldende
kontoplan slik at økonomistyringen blir mer tilpasset ønsket fra forbundsstyret.
Leder gikk igjennom innkommet regnskap fra SMN Regnskap.
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Årsregnskap 2020:
Note 4: Avsatt til forskning – Ataxi på NES. Camilla skriver notat som legges inn i Note 4 i
årsregnskapet 2020
Note 5: Avsetning tap kr 5168,- stod også i 2019. Leder har sendt mail til SMN Regnskap
Note 6: kr. 370.000, - lån til NKK – Leder avklarer med NKK, at dette faktisk er lån.
Utestående fordring NTEHK på kr 20.999, - føres mot reiseutgifter FS
Forbundsstyret mente det var umulig for forbundssekretæren finne rom til å kunne avspaser
de ekstratimen som hun har måtte jobbe frem til 31.12.2020, så det ble derfor bestemt av
forbundsstyret at disse timene utbetales som lønn. Leder fikk fullmakt til å utbetale
fleksitidtimene pr 31.12.2020 til forbundssekretæren. Denne utbetalingen avsettes i
regnskapet for 2020.
Vedtak:
Økonomirapport per 31.01.2021 tas til orientering. Utkast til årsregnskap ferdigstilles med de
kommentarer som kom frem i møtet.
Leder fikk fullmakt til å utbetale fleksitidtimene pr 31.12.2020 til forbundssekretæren. Denne
utbetalingen avsettes i regnskapet for 2020.
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Saksnr.
FS.sak.31.21

Sakstittel
Hjemmeside – Go live.

Saksutredning:
Det er viktig å ha en strukturert og systematisk hjemmeside for at organisasjonen som helhet
og FS med Forbundssekretær/Daglig ledelse i særdeleshet, skal kunne presentere og
vedlikeholde hjemmesiden på en enhetlig og forutsigbar måte i fremtiden.
Forbundsstyret har tidligere gitt vedtatt i sak 104.20 å inngå avtale med Lykke Media som
leverandør av ny hjemmeside. Det ble på samme møte gitt i oppdrag til John Erling Skåtan og
Svenn Magnus Runde om lede arbeidet i utarbeidelsen av den nye hjemmesiden. Dette
arbeidet er nå tilnærmet ferdigstilt og den kan nå testes før den setter i ordinær drift.
Vedtak:
FS takker Svenn Magnus Runde for den raske og gode jobben han har gjort med å utarbeide
ny hjemmeside. Målet med sida er at det skal være enkelt for medlemmene å finne den
informasjonen de etterspør og at FS og underutvalg skal nå ut med informasjon.
Som det ble sagt på ledermøte 09.01.2021 oppfordres klubbene til å komme med
tilbakemeldinger til forbundssekretær, om de ser mulige forbedringer eller stoff de savner.
Siden lanseres 1. mars 2021, med denne informasjonen.

Saksnr.
FS.sak.32.21

Sakstittel
Kompetansehevende kurs for prøveledelse

Saksutredning:
Kompetansehevende kurs for prøveledelse skulle vært avholdt i mars 2020. Dette ble utsatt på
grunn av de restriksjonene covid-19 medførte.
Selve kurset og PowerPoint presentasjonen var ferdig utarbeidet og er klar til bruk
Om kurset ikke kan avholdes som et plenumskurs, så bør det enten kjøres regionalt eller som
ett nettkurs.
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Kjell Arild Haugen hadde som oppgave å samle/sette sammen kursopplegget fra alle
bidragsytere og har det originale kursoppsettet i PP. Kursmateriellet må oppdateres noe nå,
med hensyn til blant annet ny registreringsløsning. Kjell Arild Haugen har sagt seg villig til å
bidra med utføring av denne oppdateringen.
Innholdet i kurset:
• Innledning og bakgrunn
• Fellesbestemmelser NKK
• Disiplinæregler. NKK
• Prøveledelse generelt
• Registreringsløsning
• Ettersøksprøver
• Løshund
• Bandhund
På grunn av koronasituasjonen som fortsatt ikke er avklart er det et spørsmål om hvordan
NEKF kan få gjennomført kurset?
Det er ingen tvil om at det er behov for dette kurset. Løshund-komiteen har vurdert
prøvegjennomføringen siste sesong også, og de mener i alle fall at her er et stort
forbedringspotensial og at nettopp slikt kurs kan bidra til en forbedring i gjennomføring av
prøvene.
Kurset bør, på en eller annen måte, gjennomføres i våren 2021.
Alternativer til å gjennomføre kursene er:
•
•
•
•
•

Felles samling slik det var planlagt: Hadde vært det beste, men koronasituasjonen
antas å ikke kunne åpne for dette.
Regionale mindre samlinger: Her vil det også bli for mange folk, i tillegg til at «ingen kurs blir like», og det må god planlegging til.
Rent Powerpoint-kurs som klubbene selv kan avholde: Dette blir for lite seriøst og
vil ikke få med viktige kommentarer.
Teams for alle deltakere: Kunne gått, kunne få dialog, men antakelig for stort og for
mange tekniske utfordringer.
«Filminnspilling» av kurset: Blir enveis, men her kan det knyttes til kommentarer og
den enkelte klubb blir ansvarlig for avholdelse når det passer, og holde oversikt/rapport om deltakere.

Kjell Arild Haugen forslår at det i første omgang inviteres til at kursholdere og forbundsleder
avholder et møte ganske snart for å «restarte» prosjektet.
I sitt møte 26.01.2021 fattet Jakthundkomiteen i NKK følgende vedtak: NKKs jakthundkomitè
vedtok at PowerPoint presentasjonen sendes ut til klubbene for opplæring av prøveledere.
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Dette vedtaket har skapt sterke reaksjoner blant de som har vært med på å utarbeide
kursopplegget. De har tatt kontakt med NKK med anmodning om å stoppe eller avvente en
slik utsending.
Leder kontakter Kjell Arild Haugen og avtaler hvem som skal være kursholdere.
Vedtak:
Forbundsstyret inviterer til møte innen utgangen av februar, med de som har utarbeidet
kursmaterialet for å få til en dialog om hvordan dette kurset gjennomføres. Det er uten tvil
behov for et slikt kurs. Det må være et prioriterte oppgave denne våren uavhengig av hvordan
det skal gjennomføres.

Saksnr.
FS.sak.33.21

Sakstittel
Overordnet avlsstrategi for NEKF

Saksutredning:
NEKF ønsker å få vedtatt en overordnet raseuavhengig avlsstrategi som grunnlag for det
rasespesifikke avlsarbeidet. Strategi må være forankret i NKK sitt avlsarbeid.
Det vurderes som viktig for utvalgene har noe å støtte seg på med forankring til FS.
FS nedsetter et utvalg som starter arbeidet med overordnet avlsstrategi og instruks for
avlsutvalgene. Avlsutvalgene vil bli involvert.
Vedtak:
Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Eivind Haugseth utarbeider et utkast til overordnet
avlsstrategi med tidsplan som fremlegges på neste styremøte.
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Saksnr.
FS.sak.34.21

Sakstittel
Instruks for avlsutvalgene NEKF

Saksutredning:
AUNEG og AUNES har sett på dagens avlsinstruks. Denne oppfattes som svært omfattende
og er moden for revidering. AUNEG og AUNES har startet arbeidet med innspill til en
revidert avlsinstruks. Denne har vi sendt ut til de andre avlsutvalgene uten å ha fått respons.
De ønsker at denne tas opp på neste FS møte, revideres videre og sendes ut på høring til
forbundets komiteer og utvalg..
Instruksen følger vedlagt til møteinnkallingen.
For å få en bred faglig vurdering av avlsinstruks bør forbundsstyret sette sammen en bredt
sammensatt gruppe som går gjennom og kommer forslag til en overordnet avlsstrategi for
våre elghundraser.
Vedtak:
Camilla H Repshus, Jon Erling Skåtan og Eivind Haugseth utarbeider et utkast til instruks for
avlsutvalgene i NEKF med tidsplan som fremlegges på neste styremøte.

Saksnr.
FS.sak.35.21

Sakstittel
Nye avlskrav NEG

Saksutredning:
Viser til FS.sak.17.21
Vedtak:
Forbundsstyret har startet arbeidet med en overordnet avlsstrategi og revidering av instruks
for avlsutvalgene i NEKF. Det er berammet et startmøte den 18. mars 2021 og avlsutvalgene
vil etter hvert bli involvert i dette arbeidet. Inntil dette arbeidet er ferdigstilt, må
Avlsutvalgene forholde seg til gjeldende avlskrav/retningslinjer gitt av NKK og FS.
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Saksnr.
FS.sak.36.21

Sakstittel
Sædlagringsprosjektet norske raser

Saksutredning:
I 1992 ble det besluttet å bygge opp en «genbank» for langtidslagring av sæd av de norske
hunderasene. Hensikten var å sikre genmateriale de norske hunderasene for ettertiden.
Arbeidet var igangsatt den gang, men dessverre kom man av ulike årsaker ikke i mål.
Arbeidet mellom NKK og NEKF ble igangsatt igjen i 2018 – men arbeidet stoppet opp med
Covid 19.

Vedtak:
Arbeidet er nå i gang igjen og NKK har tatt initiativ til et møte med raseklubbene 20. april
2021. Fra NEKF møter Endre Stakkerud, Isak Halvorsen for AUNEG og Camilla Hartz
Repshus for AUNES.

Saksnr.
FS.sak.37.21

Sakstittel
Uttaksregler NM

Saksutredning:
Vedlagt følger oppsummering høring uttaksregler NM fra desember 2020, samt en
oppsummering fra løshundkomiteen.
Bandhundkomiteen har kommet med en muntlig tilbakemelding. De har ingen innvendinger
og syns forslaget ser greit ut.

Vedtak:
Realitetsbehandles og vedtas på forbundsstyremøtet 19.03.2021
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Saksnr.
FS.sak.38.21

Sakstittel
Søknad om elevstatus – eksteriørdommer

Saksutredning:
FS mottok epost fra NKK 29.01.2021 med søknad om dommerelevstatus for Elisabeth Bugge
Olsen
Søknad om dommerelevstatus
Kandidatens navn: Elisabeth Bugge Olsen
Adresse og mail: Øvre Flatåsv. 26, 7079 Flatåsen, bugge@kennelpm.com
Autorisert for følgende raser/grupper: Gruppe 2: Berner sennenhund, Boxer, Engelsk Bulldog,
Dobermann, Bordeaux dogge, Grand Danois, Grosser schweizer sennenhund, Leonberger,
Newfoundlandshund, Pyreneerhund, Rottweiler, Shar Pei, Tibetansk mastiff
Første gang autorisert: 2015
Søker elevstatus på følgende raser: Resterende raser gruppe 2, og alle norske raser
Vurdering fra NKKs Dommerutdanningskomite (DUK):
Kandidaten har søkt om elevstatus for NN klubbs rase(r). Norsk Kennel Klubs Dommerutdanningskomité (DUK) har behandlet søknaden og godkjent den. I tråd med reglementet har
raseklubben anledning til å uttale seg og komme med en innstilling.
Om raseklubben ønsker å gjøre dette, er fristen 14 dager fra dags dato. Om klubben ikke svarer, ansees dette som en positiv innstilling.
DUK er oppmerksom på at det er vanskelig for styret i en raseklubb å ha oversikt over alle
kandidater, spesielt om de kommer fra andre raser. Derfor anbefales det at klubben tar direkte
kontakt med kandidaten og innhenter supplerende opplysninger om man føler behov for mer
informasjon.
DUK håper på en positiv innstilling ettersom behovet for norske dommere som dømmer flere
raser er stort, og vil oppfordre klubben til å bidra aktivt til kandidatens utdannelse. Dette kan
skje gjennom å gi kandidaten rasekompendier og navn på dommere man ønsker at
elev/aspiranttjeneste utføres for.
Avslag må være faglig begrunnet.

Vedtak:
Norske Elghundklubbers Forbund stiller seg positiv til at Elisabeth Bugge Olsen får status
som dommerelev for de norske rasene.
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Saksnr.
FS.sak.39.21

Sakstittel
Budsjett 2021

Saksutredning:
Foreløpig utkast til budsjett for 2021 vedlegges til innkallingen. Det legges opp til et budsjett
som tar utgangspunkt i at det skal gå i balanse. Den største usikkerheten i budsjettarbeidet er
inntektene som i det alt vesentlig er medlemskontingent. Ved utgangen av 2020 var det 6435
betalende medlemmer. Kontingent andelen til NEKF er for 2021 kr 238 for hovedmedlem.
For støttemedlemmer og familiemedlemmer kreves det ikke inn kontingent til NEKF.
På utgiftssiden er de største postene lønn til forbundssekretær og kostnader ved trykking og
porto for bladet Elghunden.
Norske Elghunklubbers Forbund har en forbundssekretær ansatt i 50 % stilling. Dette ble
vedtatt på RS 2018. Det er nedfelt i en vedtatt stillingsinstruks for forbundssekretæren som gir
føringer for de arbeidsoppgaver som den ansatte skal jobbe med.
I stillingsinstruksen for forbundssekretær er det blant annet arbeidsoppgaver som redaktør av
Elghunden, saksforberedelser til styremøter og representantskapsmøter. Forbundssekretæren
skal også være et bindeledd opp mot NKK og Områdeklubbene. Til stillingen ligger det også
å sørge for at NEKF til enhver tid er à jour med sine økonomiske forpliktelser og informere
styret om eventuelle avvik fra dette gjennom økonomiske rapporter.
Holde seg regnskapsmessig à jour og sørge for at myndighetenes krav til gjeldende
bestemmelser og oppgaveplikt blir ivaretatt.
Det er en særdeles omfattende oppgave som vi ser at det er vanskelig å innfri med dagens
stillingsbrøk på 50 %. Dette medfører at styrets medlemmer også i svært stort omfang bidrar
med saksbehandling som normalt burde tilligge forbundssekretæren.
Forbundsstyret har ved flere anledninger senest i sak 13.21 sett at det bør sees på og beregne
muligheten for at dagens stillingsbrøk kan heves. Dette ble også drøfte på ledermøtet 9. januar
og forbundsstyret opplevde at det var tilslutning fra områdeklubbene til at dette skulle
vurderes. Det er derfor tatt med i utkast til budsjett for 2021 at stillingsbrøken for
forbundssekretæren økes.
Siden inneværende års budsjett ikke blir behandlet før samme års Representantskapsmøte kan
det være hensiktsmessig å lage et utkast til budsjett også for neste års drift.
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Vedtak:
Forbundsstyret tar det foreslåtte utkast til etterretning og ber om at de innspill som kom frem
under møtet innarbeides. Budsjettet for 2021 legges frem på neste styremøte, før det
behandles og vedtas som forbundsstyret forslag for budsjett 2021. Budsjettet vedtas endelig
på årets RS.

Saksnr.
FS.sak.40.21

Sakstittel
NM Arrangører 2023 og 2024

Saksutredning:
Det er ikke innkommet noen søknad om å arrangere NM for årene 2023 og 2024. Det foreslås
derfor å sende ut en forespørsel til områdeklubbene at forbundsstyret ber om tilbakemelding
fra områdeklubber om å arrangere NM i disse årene.
Vedtak:
Forbundssekretæren sender invitasjon til områdeklubbene om å søke NM Bandhund 2023 og
NM Løshund 2024 med søknadsfrist 1. mai 2021. Klubbene som får tildelt NM, er arrangør
av UM året før.

Saksnr.
FS.sak.41.21

Sakstittel
Avlsgranskning NEG – søknad midler

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra AU NEG 02.02.2021 om søknad om tildeling av midler for å
gjennomføre avlsgranskning NEG.
Avlsutvalget NEG planlegger å gjennomføre Avlsgransking 2021 på lik linje med det som ble gjennomført i 2020.
AU NEG har booket Eidsvoll Bygdetun til gjennomføring av avlsgranskingen. Dette er samme sted
som i fjor, og planlagt dato for arrangementet er søndag 8. august.
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LABOKLIN ved veterinær Christine Dyrerud har sagt seg villig til å ta blodprøver og analysere disse, samt gjennomføre en sjekk av hundene for fettkuler.
I forbindelse med gentesting og registering av prøvesvar i NKK, trykking av kataloger og annet, påløper det kostnader som AU NEG søker om at blir bevilget av Norske Elghundklubbers Forbundet.
Med utgangspunkt i tall fra 2020, med tillegg for gebyr NKK, blir kostnaden pr hund ca. kr 1 350,Budsjett:
20 hunder à kr 1350,Trykking av katalog
Servering til funksjonærer
SUM

kr 27 000,kr 2 000,kr 2 000,kr 31 000,-

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
FS savner uttakskriteriene for valg av hanhunder til denne avlsgranskning.
Vedtak:
FS er positive til å yte økonomisk støtte til gjennomføring av «Avlsgranskning NEG». FS
ønsker imidlertid dokumentasjon på hvilke mål AU-NEG har for arrangementet og hvordan
man skal følge dette opp. FS ber også AU-NEG å legge fram en evaluering av tilsvarende
arrangement for 2020.

Saksnr.
FS.sak.42.21

Sakstittel
Abonnement Elghunden

Saksutredning:
I Elghunden annonseres det med et abonnement på Elghunden til kr 300.- pr år.
Forbundssekretæren har fått henvendelser som bekrefter interessen for tilbudet.
Tilbudet er nå kun publisert under informasjonen om Elghunden (side 2)
Abonnementet må også annonseres på NEKF` hjemmesider, da dette er en potensiell
inntektskilde for NEKF.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å videreføre tilbudet om abonnement på Elghunden til kr 300,- pr. år.
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Saksnr.
FS.sak.43.21

Sakstittel
Søknad fra Vestoppland Elghundklubb om stønad til Ungdomsmesterskap
2021

Saksutredning:
Neste NM for løshund er tildelt Vestoppland Elghundklubb og Hallingdal og Valdre
Elghundklubb i felleskap. Dette medfører at Ungdomsmesterskapet (UM) blir arrangert i 2021
med ordinært NM i 2022. Det er innkommet søknad om støtte til dette arrangementet fra
arrangørklubbene. Tidligere år har det vanlige tilskuddet til slike arrangement vært kr 20 000,Forbundsstyret ønsker også i denne runden å bevilge kr 20 000,- etter fremlagt regnskap

Vedtak:
Forbundsstyret bevilger kr. 20 000,- som støtte til Ungdoms NM 2021. Utbetalingen skjer
etter innsendt regnskap for arrangementet.

Saksnr.
FS.sak.44.21

Sakstittel
Utbetaling av overtidstimer for forbundssekretær

Saksutredning:
Ved gjennomgang av forbundssekretærens timelister på tidligere styremøte fikk
forbundslederen i oppdrag om å gå i dialog med forbundssekretæren om hvordan disse
mertimene kunne godtgjøres. I denne dialogen ble det fremsatt et forslag om at mertimene fra
2020 utbetales.
Forbundsstyret mente det var umulig for forbundssekretæren å finne rom til å kunne avspaser
de ekstratimen som hun har måtte jobbe frem til 31.12.2020, så det ble derfor bestemt av
forbundsstyret at disse timene utbetales som lønn. FS ba styreleder om å utbetale
fleksitidtimene pr 31.12.2020 til forbundssekretæren. Utbetalingen avsettes i 2020 regnskapet
Vedtak:
Leder fikk fullmakt til å utbetale fleksitidtimene pr 31.12.2020 til forbundssekretæren. Denne
utbetalingen avsettes i regnskapet for 2020.
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Saksnr.
FS.sak.45.21

Sakstittel
U.OFF

Saksnr.
FS.sak.45.21

Sakstittel
Eventuelt

• Saksnummer møteinnkalling og protokoll.
Samme sak har samme saksnummer når den eventuelt blir tatt opp igjen eller fulgt opp
senere samme år.
• Elghunden 1-2021
Gjentatte purringer på stoff til Elghunden 1-2021.
FS må også bli flinkere til å bruke Elghunden.
Elghunden 1-2021
- Artikkel fra NÄU - Eivind Haugseth
• Svarthundtreff 2021 Oppdal – NEKF v/ AUNES medarrangør.
Arrangeres hvert tredje år.
Sør-Trøndelag EHK som står økonomisk ansvarlig for utstillingen.
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