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                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   11.05.2021 

Tid:   Kl. 13.00 – 18.30 

Styremedlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder    

Camilla H Repshus Styremedlem 

Leif Einar Olsen Styremedlem 

Eivind Haugseth Styremedlem   

Ellen Tråen 1. vara    
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter         Nestleder (meldt forfall) 
 

Vara-medlemmer som ikke møtte: 

Ståle Bakkemo 2. vara  (innkalt, men meldt forfall) 
 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite   LKK       
 

Andre deltakere på møtet: 

Elin Elg Trøen  Forbundssekretær  

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.56.21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.57.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.58.21 Økonomirapport pr. 31.03.2021 

FS.sak.59.21 NEKF Årshjul 2021/2022 

FS.sak.60.21 RS saker 2021 

FS.sak.61.21 Reoppnevning av utvalg og komiteer i NEKF  

FS.sak.62.21 NEKF Hedersutmerkelser 

FS.sak.63.21 Svarthundtreffet 2021 - Oppdal 

FS.sak.64.21 Søknad økonomisk støtte NM Bandhund 2021 - ØEHK 

FS.sak.65.21 STEHK - Tilleggskrav til Norsk utstillingschampionat (NUCH) 

FS.sak.66.21 Søknader NM arrangør 

FS.sak.67.21 Ny arbeidsavtale Forbundssekretær 

FS.sak.68.21 NM Bandhund – Deltaker 

FS.sak.69.21 Eventuelt 
 

Rendalen 11.05.2021 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 56.21 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. 

 

Styreprotokoll fra styremøtet 23.04.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

Tilføre sak under eventuelt: 

• Drøfting av uttaksregler til NM Bandhund 

. 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 23.04.2021 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.57.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

• NÄU  

Eivind Haugseth kontaktet SÄK i april angående innkalling til møte i 

arbeidsgruppene. SÄK har fortsatt ikke invitert til møte. Leder Endre Stakkerud tar 

kontakt med SÄK og legger en plan for videre framdrift. 

 

• NKK RS 

På NKK RS trakk hele hovedstyret seg unntatt en person pga det budsjettet som ble 

vedtatt og de økonomiske rammene det ga hovedstyret. Det ble avhold ekstraordinært 

RS med valg. Nils Erik Haagenrud ble valgt som nestleder. Ellers er styret sammensatt 

av personer fra ulike raseklubber, bakgrunn og med god geografisk spredning, 

 

NKK vil benytte seg av lånetilsagnene. 
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Tidligere FS vedtok et lån til NKK på kr 600.000. Leder Endre Stakkerud legger fram 

likviditetsprognose før styremøtet 15.06.2021. 

 

• Evaluering registreringsprogrammet for jaktprøver  

FS sendte ut mail til områdeklubbene med svarfrist 15.03.2021 for evaluering av 

programmet. Haugseth har koordineringsansvaret for evalueringen av 

prøveregistreringsprogrammet sammen med band- og løshundkomiteen. 

12.03.2021 ble det avholdt et evalueringsmøte hvor tilbakemeldingene fra  

områdeklubbene ble kategorisert  

Rapportert i aktivitetslisten 

 

• Sædlagringsprosjektet norske raser – Camilla H Repshus 

Møte med NKK og rasklubber 20.04.2021 

Endre Stakkerud deltok på møte 20.04.202. Referat fra møtet har ikke blitt sendt ute. 

Det ønskes at sæden blir tappet i Oslo for å være sikker på kvaliteten, da 

holdbarhetstiden er veldig kort og den må fryses raskt. 

 

• NEKF 125 år i 2024 

✓ Jubileumsutstilling kun for rasene NEKF har ansvar for? 

✓ Jubileumsfeiring? 

✓ Skriftlig oppsummering av de siste 25 årene?  

Forslag til aktiviteter og markering tas opp på neste styremøte.  

 

• Brev fra Sør-Trøndelag EHK om oppnevning av tillitsvalgte  

 

• Nordisk Mesterskap Bandhund 

Sverige har fått mesterskapet godkjent som internasjonalt mesterskap og planlegges 

gjennomført 6. august sør for Østersund. 

Forbundssekretær tar kontakt med arrangementsleder Tomas Lager. Når invitasjon 

foreligger fra SÄK, vil forbundsstyret sende ut invitasjon for påmelding til 

områdeklubber samt publisere dette på NEKFs hjemmeside. Bekjentgjøre datoen for 

arrangementet på hjemmesiden snarest. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.58.21 Økonomirapport pr. 31.03.2021 

 

Saksutredning: 

Økonomirapport per 31.03.2021. 

 

Vedtak: 

Økonomirapport per 31.03.2021 tas til orientering. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.59.21 NEKF Årshjul 2021/2022 

 

Saksutredning: 

Påbegynt revidert årshjul 2021/2022 ligger vedlagt. 

 

Vedtak: 

Årshjul 2021/2022 godkjennes med de endringer som fremkom på møtet 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.60.21 RS saker 2021 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av RS saker 2021 og identifisere aktiviteter som en konsekvens av de vedtak 

som ble fattet på RS 2021. 

 

Vedtak: 

Sakene er gjennomgått og listen over RS saker oppdateres i henhold til RS vedtak. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.61.21 Reoppnevning av utvalg og komiteer i NEKF 

 

Saksutredning: 

Utvalg og komiteer under forbundsstyret skal reoppnevnes.  

 

Vedtak: 

Leder Endre Stakkerud og forbundssekretær sender ut mail til områdeklubbene for forslag på 

medlemmer til de ulike utvalg og komiteer med svarfrist 26.05.2021. CV skal følge med på de 

foreslåtte kandidatene. 
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FS avholder motivasjonskickoff på teams for komiteer og utvalg samt ledere i 

områdeklubbene lørdag 26.06.2021 klokka 10.00.  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.62.21 NEKF Hedersutmerkelser 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av oversikten over NEKFs Hedersutmerkelser. Utarbeidet søknadskjema som 

skal fylles ut av områdeklubbene som foreslår kandidater til NEKF Hedersutmerkelser. 

 

Søknadskjemaet legges ut på hjemmesiden. På hjemmesiden ligger allerede statuttene for 

utdeling av NEKF Hedersutmerkelser. 

 

Vedtak: 

Sende informasjon om NEKF Hedersutmerkelser samt søknadsprosedyre til områdeklubbene. 

Søknadsskjema til NEKF Hederspris legges ut på hjemmesiden under dokumenter. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.63.21 Svarthundtreffet 2021 - Oppdal 

 

Saksutredning: 

NEKF v/ AUNES arrangerer hvert 3. år svarthundsamling. Hensikten med samlingen er å 

samle svarthund-entusiaster for å formidle avls-strategi, presentere nye avlshunder, formidle 

oppdatert fag-kunnskap om rasen/hund generelt, skape en sosial plattform for hundemiljøet og 

bedre avlsutvalget og hundemiljøets kunnskap om rasen. Dette er også en arena hvor 

oppdrettere kan observere nye og unge avlsdyr, samt knytte kontakter og kunnskap gjennom 

sosial omgang. 

Svarthund samling 2021 er planlagt til 05-06.06 – i samarbeid med STEHK. Forbundstyret 

NEKF står som arrangør lørdag 05.06. og Sør-Trøndelag EHK står som arrangør 06.06. Sør-

Trøndelag står som teknisk arrangør og er økonomisk ansvarlige for arrangementet begge 

dager.  

AUNES har valgt en eksteriørdommer i forbindelse med arrangementet. Dommeren bor i 
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Sverige – med dagens smittevernregler er det ikke mulig for denne dommeren å dømme. 

Dommeren avlyste sitt dommeroppdrag 27.04. 

Styret i Sør-Trøndelag EHK utnevnte Knut Olav Mellemsæter som leder for 

arrangementskomite. Han har trukket seg fra alle verv tilknyttet arrangementet. Anita Lie sa 

fra seg sitt verv i AUNES i etterkant av RS2021, resterende AUNES som utgjør leder i 

komiteen – jobber i helsevesenet og har daglig nærkontakt med pasienter i risiko-gruppe. 

I dagens situasjon med Covid 19 legges det bestemte føringer for arrangement og det er stor 

sannsynlighet for at denne situasjonen vil pågå ut sommeren 2021. De nasjonale 

retningslinjene anbefaler at: Alle arrangementer og private sammenkomster der personer fra 

forskjellige kommuner møtes bør utsettes eller avlyses (helsenorge.no) 

AUNES ønsker at FS drøfter og tar stilling til hvorvidt Svarthundsamling 2021 kan 

gjennomføres – og om arrangementet underlagt dagens smittevernregler oppfyller hensikten 

med samlingen. 

Camilla H Repshus gjennomgikk saken for forbundsstyret.  

 

Vedtak: 

Det er med dagens situasjon og under de gitte rammer ikke mulig for NEKF og gjennomføre 

den planlagte svarthundsamling 05.06.2021 etter hensikten. Sør-Trøndelag Elghundklubb står 

selvfølgelig fritt til å gjennomføre de planlagte utstillingene den angjeldende helgen.   

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.64.21 Søknad økonomisk støtte NM Bandhund 2021 - ØEHK 

 

Saksutredning: 

FS mottok mail fra Østerdalen EHK ved Terje Borgos, Leder av arrangementskomiteen NM 

Bandhund 2021. ØEHK søker økonomisk støtte på kr. 20.000,- til NM Bandhund 13. og 

14.august 2021. 

 Se nedforstående søknad: 

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL NM-BANDHUND  2021 

Østerdalen Elghundklubb står som arrangør av NM-bandhund 2021.   

Klubben søker hermed Elghundforbundet om standard økonomisk støtte til arrangementet, kr. 

20.000, -.  Arrangementet er fastsatt til 13. og 14. august med TOS-arena i Os som 

arrangementssted.  
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Klubben tar sikte på at arrangementet skal avvikles med maksimalt antall ekvipasjer i forhold 

til medlemstall i de enkelte lokalklubber.  Med tillegg for forrige vinner av NM + en hund 

ekstra fra arrangerende klubb tilsier dette 30 ekvipasjer og 30 aktive dommere.  

Det søkes derfor om 60 deltakerpremier (standard fat) til alle ekvipasjer samt dommere.  Det 

søkes også om diplomer til alle ekvipasjer. 

Videre har arrangementskomiteen mottatt signaler om at en vil få 2 tracker peilere som 

premier. 

Budsjett er under utarbeidelse og ettersendes. 

Til orientering er klubben tildelt NKK\s pokal med tilhørende NM-plakett. 

Spørsmål kan rettes til undertegnede via epost terje.bor@roros.net etter telefon 41614440. 

Røros, 8. 4. 2021 

For NM-komiteen 

Terje Borgos, leder. 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret bevilger kr. 20 000,- som støtte til NM Bandhund 2021. Utbetalingen skjer 

etter innsendt regnskap for arrangementet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.65.21 STEHK - Tilleggskrav til Norsk utstillingschampionat (NUCH) 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra Sør- Trøndelag EHK ved leder Gisle Andre Berdal den 

26.04.2021. 

 

Mailen er gjengitt nedenfor: 

 
Vi sender inn vår RS sak som ikke ble godkjent av FS. Pga for seint innkommet, som en FS Sak 

til behandling av dens innehold.  

Med følgende spørsmål; 

Hva skjer etter 1 september 2021? Vil det gå tilbake til det gamle, eller videreføres de som 

gjelder i dag? Hvem isåfall avgjør dette?  

 

Mvh Gisle Andre Berdal  

Leder Sør-Trøndelag Elghundkubb  

mailto:terje.bor@roros.net
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Vedtak: 

Reglene for tittelen norsk utstillingschampionat som gjelder pr. dags dato vil være de 

gjeldende inntil nye regler blir vedtatt.   

Forbundsstyret vil evaluere prøveperioden i henhold til vedtak i RS Sak 10.8.1.2020 sammen 

med denne saken.   

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.66.21 Søknad NM arrangør 

 

Saksutredning: 

NM Bandhund 2023 og UM Bandhund 2022: 

Troms EHK har søkt.  

 

NM Løshund 2024 og UM Løshund 2023: 

Buskerud EHK har signalisert at de ønsker å søke. For å få kartlagt prøveområder trengte de 

utsatt frist til 01.06.2021, noe som FS innvilget.  

Hedmark EHK har søkt.. 

 

Forbundsstyret setter pris for interessen og takker de respektive områdeklubber for søknader.  

 

Vedtak: 

NM Bandhund 2023 og UM Bandhund 2022 tildeles Troms EHK. 

 

Tildeling av NM Løshund 2024 og UM Løshund 2023 utsettes til forbundsstyrestyremøtet 

15.06.2021. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.67.21 Ny arbeidsavtale Forbundssekretær 

 

Saksutredning: 

Som følge at vedtatt budsjett på RS 2021 må ansettelseskontrakt med forbundssekretæren 

revideres.  På grunn av økt stillingsandel har NEKF ved forbundsstyret plikt til å etablere en 

ordning med obligatorisk pensjonsinnbetaling 
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Vedtak: 

Forbundsleder får i oppdrag å revidere arbeidsavtalen med forbundssekretær og etablere en 

avtale om pensjonsparing i henhold til reglene om obligatorisk tjenestepensjon.  

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.68.21 NM Bandhund – Deltaker  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra Sør-Trøndelag EHK 5.mai 2021 til orientering. Henvendelsen 

gjaldt en søknad for deltakelse på NM Bandhund 2021 fra et medlem i Sør-Trøndelag EHK, 

som styret i Sør-Trøndelag EHK avviste. 

Deltakeren sendte tilsvar til Sør-Trøndelag EHK med kopi til forbundsstyret.  

 

Camilla H Repshus meldte seg inhabil, da hun er oppdretter til den hunden dette gjelder.  

 

Vedtak: 

FS er av den oppfatning at prøven gått på ref.nr. 35-19012 ikke skulle vært dømt av dommer 

som tidligere hadde dømt ekvipasjen til 1. premie, jf. Jaktprøveregler for elghund-bandhund 

kapittel 3.2 Gjennomføring av prøven, kulepunkt 9. Hundeeier gjorde prøveledelsen 

umiddelbart oppmerksom på situasjon ved tildeling av dommer, men prøveledelsen i STEHK 

mente dette var å forstå slik at dette kun gjaldt for prøver som inngikk i grunnlaget for 

jaktchampionatet. Prøven ble derfor gjennomført, godkjent av dommermøtet i STEHK og 

deretter anerkjent og stambokført av NKK uten innsigelser.  

 

Alle opplysninger er og har vært offentlig kjent og tilgjengelig for alle gjennom DogWeb 

siden prøven ble anerkjent. Hundeier må derfor kunne hevde å være i god tro til å bruke 

angjeldende prøve som grunnlag for sin søknad, så lenge prøven er stambokført og ikke 

bestridt. Det kan derfor ikke hevdes at hundeeier har unndratt opplysninger eller framlagt 

noen form for feilinformasjon ved sin påmelding til NM for Bandhund 2021.  

 

Regler for uttak til NM for Løs- og Bandhund (revidert av Forbundsstyret 18.05.2020), 

Historiske resultater, alternativ 2: pkt.2 kan derfor ikke komme til anvendelse og hundeeier 

kan ikke avvises slik STEHK hevder. 

 

 

 

 

 



Side 10 av 10 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.69.21 Eventuelt 
 

 

• Drøfting av uttaksregler til NM Bandhund 

Forbundsstyret hadde en meningsutveksling om forståelsen av uttaksreglene. 


