Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Teamsmøte
Dato:
14.12.2021
Tid:
Kl. 15.00 – 18.30
Faste medlemmer som møtte:
Endre Stakkerud
Leif Einar Olsen
Camilla H Repshus
Eivind Haugseth

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Arve Olav Sæter
Nestleder
Vara-medlemmer som møtte:
Ellen Tråen
1. vara
Ståle Bakkemo
2.vara

Fra FS sak 100.21 - Aktivitetsliste
Fra FS sak 100.21 - NÄU

Andre inviterte som møtte:
Andre deltakere på møtet:
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.116.21
FS.sak.117.21
FS.sak.118.21
FS.sak.119.21
FS.sak.120.21
FS.sak.121.21
FS.sak.122.21
FS.sak.123.21
FS.sak.124.21
FS.sak.24.21
FS.sak.125.21
FS.sak.43.21

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Økonomirapport pr. 30.11.2021
RS SAK Aninova
RS SAK Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
RS SAK Hvilende Utstillingschampionat
RS SAK HD Rapport
RS SAK 3 x CK som grunnlag for N(U)CH
RS SAK Utstillingschampionat hos Vestsibirsk Laika
Avlsinstruks
Instruks fellesbestemmelser for utvalg og komiteer
Utbetaling støtte UM Løshund 2021

Rendalen 14.12.2021
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF
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Saksnr.
FS.sak. 99.21

Sakstittel
Godkjenning av innkalling, dagsorden.

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 08.12.2021 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 08.12.2021 godkjennes.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.100.21 Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Saksutredning:
• Aktivitetsliste
• NÄU
• Annonser Elghunden
Var et tema på samarbeidsmøte med NHKF 13.12.2021
NEKF tar kontakt med Norske Fuglehundklubbers Forbund for å se på muligheten for
et samarbeid. Opprettholder kontakten med NHKF
• Camp Villmark (4 dager)
Medlemsarbeid ligger først og fremst ute i områdeklubbene,
Forbundsstyret sender en henvendelse til områdeklubbene.
NEKF innhente pris på leie av stand og vurdere om det kan være aktuelt at NEKF
sponser områdeklubbene med disse utgiftene
• Fullcertordningen - Det ble til NKKs Representantskapsmøte 2021 fremmet forslag
om at fullcertordningen gjøres gjeldende for alle raser i alle klubber og forbund med
virkning fra 2021. Publisert ut på hjemmesiden. Gjelder alle raser og det kan ikke
søkes disposisjon fra denne, trer i kraft 01.01.2022
Side 2 av 8

•

•

Brukermanual prøveregistreringsprogrammet for jaktprøver.
Henvendelse fra NKK hvor de ønsker at NEKF skal lage brukermanual for
registreringsprogrammet for jaktprøver. Eivind Haugseth og Svenn Magnus Runde
har begynt denne jobben.
Sak mot tidligere forbundsleder, status.
Forbundsleder informerte om status i sak mot tidligere forbundsleder

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.101.21 Økonomirapport pr. 30.11.2021
Saksutredning:
Økonomirapport per 30.11.2021
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
6420 Leie av datasystemer inneholder domene Elghunden, Hitta Älghund, endring
jaktprøveprogrammet og dropbox
Endring jaktprøveprogram er en utgift for utvikling av dataprogram og hører så ikke under
denne posten

Vedtak:
Økonomirapport per 30.11.2021 tas til orientering. Forbundsstyret vedtok at NEKF skal
skifte regnskapsfører og ber om at dette iverksettes.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.119.21 RS SAK Aninova
Saksutredning:
Aninovautvalget gjennomgikk en foreløpig rapport.
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Side 3 av 8

Leder i «Aninova utvalget» holdt en grundig orientering om arbeidet så langt og hva som sto
igjen Det må snarest avtales møte med NKK for å få avklart ulike ting for å få utarbeidet en
endelig rapport.

Vedtak:
Forbundsstyret tar utvalgets foreløpige rapport til etterretning. Utvalget fortsetter å jobbe
med å utarbeide en endelig rapport som vil bli tatt opp på møtet 08.01.2022. Rapporten blir
sendt ut som RS sak fra FS senest 14.01.2022 til områdeklubbene.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.120.21 RS SAK Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
Saksutredning:
RS-sak 2022
Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund
Revidering av jaktchampionatregler for løs- og bandhund er en oppfølging av RS sakene
10.9.1, 10.9.2, 10.9.3, 10.9.4 fra Representantskapsmøtet (RS) 2020.
På RS 2020 ble det fattet vedtak om at endringen av championatreglen skulle realitetsbehandles sammen med endring av jaktprøvereglene på RS 2021. RS 2021 vedtok å utsette behandlingen til RS 2022.
Viser til tidligere RS mapper hvor dere kan gjøre dere bedre kjent med sakene.
Vedtak:
Forbundsstyret vurdere forbundsstyrets innstilling til RS 2021 etter gjennomgang av
innkomne motforslag fra områdeklubber til RS 2021. Revidert saksfremstilling
realitetsbehandles på forbundsstyremøtet 08.01.2022 og sendes ut som RS sak fra FS senest
14.01.2022 til områdeklubbene.
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Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.121.21 RS SAK Hvilende Utstillingschampionat
Saksutredning:
RS-sak 10.8.20

Utstillingschampionat – krav til jaktpremiering
Hvilende utstillingschampionat for elghundrasene

Utstillingschampionatet for elghundrasene var oppe til behandling på RS i 2015. Saken ble
fremmet av Forbundsstyret i RS sak 11. 8.15.
Forbundsstyrets forslag om at en hund måtte være jaktchampion før utstillingschampionatet
kan utløses ble vedtatt i RS 2015. For å løse ut Utstillingschampionatet er alle CERTIFIKAT
hvilende inntil Jaktchampionatet er fullført og godkjent.
Saken ble behandlet i hovedstyret NKK 22. Juni 2016:
Hovedstyret vedtok som en prøveordning i 5 år at det innføres følgende endring i championatreglene for elghundrasene: For å løse ut utstillingschampionat er alle Certifikat som er oppnådd på eksteriørutstilling hvilende, inntil hunden har oppnådd Jaktchampionat. I prøveperioden skal Norske Elghundklubbers forbund (NEKF) gjennomføre nødvendige registreringer
og dokumentere effekten av tiltaket. NEKF skal videre involvere det øvrige jakthundmiljøet i
de erfaringene og den kunnskapen som opparbeides gjennom prøveperioden. For målsetningen med prøveordningen refereres det til RAS-dokumentene for elghundrasene. Det forutsettes at det ikke gjøres andre endringer i championatreglene i prøveperioden. Ordningen
gjelder fra 01.09.2016
NKKs hovedstyre vedtok å innføre de nye championatreglene som en prøveordning i 5 år
gjeldende fra 1. September 2016. NKK forutsetter samtidig at det ikke gjøres andre endringer
i championatreglene i prøve-perioden. En prøveperiode som varer fram til 1. September 2021.
Viser til tidligere RS mapper hvor dere kan gjøre dere bedre kjent med saken.
Det avventes fortsatt på dokumentasjon i denne saken for å kunne realitetsbehandles
Vedtak:
Realitetsbehandles på forbundsstyremøte 08.01.2022.
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Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.123.21 RS SAK 3 x CK som grunnlag for N(U)CH
Saksutredning:
RS- sak 10.8.20

3 x CK som grunnlag for N(U)CH

Under RS sak 10.8.20 ble det også vedtatt at 3 x CK som grunnlag for N(U)CH skulle prøves
på nytt for NKK. På RS 2016 sak 11.10.16 ble det vedtatt om å søke Norsk Kennel Klubb
(NKK) og implementerer en endring slik at Norsk Utstillingschampionat oppnås ved tre
ganger CK for våre raser, gruppe 5 jagende spisshunder. Vedtaket ble forkastet ved behandling på Norsk Kennel Klubb RS 2016.
Forslag til vedtak (likelydende med vedtaksforslag i RS sak 11.10.16) som ble vedtatt på RS
2020 er gjengitt nedfor:
RS vedtar å søke Norsk Kennel Klubb om å implementere følgende endinger som grunnlag for
tittelen NUCH. For raser med tilleggskrav for oppnåelse av Norsk Utstillingschampionat kan
raseklubb/forbund beslutte at følgende krav gjelder:
A. Kravet til Norsk Utstillingschampionat for gruppe 5 jagende spisshunder, endres til:
Tre ganger championatkvalitet (CK) på utstilling i Norge tatt for tre forskjellige dommere.
Minst ett CK må være vunnet ved fylte 24 mnd. eller senere.
B. Hund som allerede har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat blir Norsk
Utstillingschampion med ett CK oppnådd på utstilling i Norge. Dersom CK oppnås før fylte
24 mnd. må hunden oppnå ytterligere ett CK i Norden ved fylte 24 mnd. eller senere, og å ha
oppnådd eventuelle tilleggskrav for rasen.
Viser til tidligere RS mapper hvor dere kan gjøre dere bedre kjent med saken.
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Ingen nye momenter. Må sees i sammenheng med hvilende utstillingschampionat.

Vedtak:
Realitetsbehandles på forbundsstyremøte 08.01.2022.
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Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.124.21 Utstillingschampionat hos vestsibirsk laika
Saksutredning:
RS Sak 21.21

Utstillingschampionat hos vestsibirsk laika

På RS 2021 RS Sak 21.21 ble det fattet vedtak at saken Utstillingschampionat hos vestsibirsk
laika skulle fremmes på RS 2022.
Vestsibirsk laika er en hund som blir brukt på mange andre arter enn elg. Det er svært få
vestsibirske laikar som har oppnådd 1.premie på løshund prøve på elg. For å få den som
utstillingschampion, må den som andre elghundraser være jaktchampion først. Kravet for å
oppnå utstillingschampion for vestsibirsk laika bør derfor diskuteres om det skal eventuelt
senkes til en jaktprøvepremie på løshund prøve (eks som for Finsk Spets)
Denne saken ses i sammenheng med RS Sak 10.8.1 i 2020 - Utstillingschampionat – krav til
jaktpremiering
Viser til tidligere RS mapper hvor dere kan gjøre dere bedre kjent med saken.

Vedtak:
Realitetsbehandles på forbundsstyremøte 08.01.2022.

Saksnr.
FS.sak.24.21

Sakstittel
Avlsinstruks

Saksutredning:
Avlsinstruks ble gjennomgått på avlsamlingen 20.11.2021 hvor utvalg, komiteer og kontakter
var tilstede og kom med sine innspill.

Vedtak:
Det innhentes juridisk vurdering av taushetserklæring og saken utsettes til møtet 08.01.2022.
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Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.125.21 Instruks fellesbestemmelser for utvalg og komiteer
Saksutredning:
Instruks fellesbestemmelser for utvalg og komiteer ble gjennomgått på avlssamlingen
20.11.2021 hvor utvalg, komiteer og kontakter var tilstede og kom med sine innspill.
Vedtak:
Instruks fellesbestemmelser for utvalg og komiteer sendes lederne i komiteene for uttales med
svarfrist 31.12.2021.

Saksnr.
FS.sak.43.21

Sakstittel
Stønad Ungdomsmesterskapet Løshund 2021 – Vestoppland EHK

Saksutredning:
Forbundsstyret vedtok at det bevilges kr 20.000, - som støtte til Ungdomsmesterskapet
løshund 2021 etter innsendt regnskap for arrangementet.
Forbundsstyret har mottatt regnskap etter arrangementet som forutsatt i vedtaket for utbetaling
av støtte.

Vedtak:
Forbundsstyret vedtar å utbetale stønad på kr 20.000, - etter fremlagt regnskap for
Ungdomsmesterskapet fra Vestoppland EHK.
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