
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Teamsmøte 

Dato:   15.02.2022 

Tid:   Kl. 15.00-19.00  

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder     
Leif Einar Olsen Styremedlem 
Eivind Haugseth Styremedlem  
 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter Nestleder  
Camilla H Repshus Styremedlem (Meldt forfall pga. sykdom) 
 
 

Vara-medlemmer som møtte: 

Ellen Tråen 1. vara   
Ståle Bakkemo 2. vara   

 

Andre inviterte som møtte: 

Ole A Løite  Leder LKK    

 

Andre deltakere på møtet: 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.05.22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.06.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.07.22 Årsregnskap 2021 

FS.sak.08.22 Budsjett 2022 

FS.sak.24.21 Avlsinstruks med taushetserklæring 

FS.sak.109.21 Uttaksregler Ungdomsmesterskap (UM) 

FS.sak.110.21 Søknad om endring av grense for aktivitetsområdet 

FS.sak.112.21 Avlsutvalget Jämthund 

FS.sak.09.22 Brudd på NKKs lovverk og generell saksbehandling for NKK  

FS.sak.10.22 Søknad Hederstegn i sølv 

FS.sak.11.22 Søknad jubileumsutstilling NEKFs 125 jubileum 

FS.sak.12.22 Dekning av reiseutgifter for deltakere i overgangsvirvel (TV) prosjekt rasen 

NES 

FS.sak.13.22 Registrering av utenlandsk oppdrett i NKK – Norsk Elghund Sort 

FS.sak.14.22 Oppnevning/reoppnevning til gruppen som jobber med NKKs fremtidige 

arbeidsoppgaver og organisering 

FS.sak.15.22 Eventuelt 

 

Rendalen 21.02.2022 

Eivind Haugseth 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak. 05.22 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 07.01.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 

 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 07.01.2022 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.06.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

Gjennomgått og oppdatert. 

• NÄU  

Ingen nye aktiviteter. 

• Informasjon rettsak mot NKK 

NKK tapte rettsaken, men anker. 

• Samarbeidsmøte med NKK og NHKF 27.01.2022 

Nytt møte avtalt til 10. mars. 

• NEKFs lover 

Det er avholdt møte med Hilde Engeland NKK. Reglen om rettskrets i lovene kan ikke 

relateres til en leders bosted, men må være geografisk angitt. Rettskrets fastsatt til 

Østre Innlandet, tidsrister i lovene er flyttet fra §3.1 til §3.3 og §3.5 og §3.6 byttet 

plass etter anmodning fra NKK. Det er ingen innholdsmessige endringer som følge av 

redigeringen. Lovene er godkjent av NKK`s Hovedstyre i møte 18.1.2022. 

• Skifte av regnskapskontor 

Regnskapet er flyttet til Vekstra Nord-Øst Tynset. 

• Årsmøte Sør-Trøndelag EHK 



FS ble anmodet om å delta på årsmøtet og var representert ved leder Endre Stakkerud 

og styremedlem Eivind Haugseth. Leder orienterte kort fra møtet. 

• Sak mot tidligere styreleder - Endre Stakkerud orienterte om saken. 

• Camp Villmark – Det bestilles stand for NEKF 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.07.22 Årsregnskap 2021 

 

Saksutredning: 

Årsregnskap 2021 fra SMN Regnskap samt saldobalanse pr 31.12.2021. Regnskapet er sendt 

til revisorene for revisjon 04.02.2022 

 

 

Vedtak: 

Regnskapet tas opp til godkjenning på neste møte. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.08.22 Budsjett 

 

Saksutredning: 

Forslag til budsjett 2022. Leder orientere kort om status så langt, styret drøfte de enketlte 

elemetene i budsjette og kom med innspill som innarbeides til neste møte. 

 

 

Vedtak: 

Budsjettet tas opp til behandling på neste møte. 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.24.21 Avlsinstruks 

 

Saksutredning: 

Avlsinstruks ble gjennomgått på avlssamlingen 20.11.2021 hvor utvalg, komiteer og 

kontakter var til stede og kom med sine innspill. 

Taushetserklæring blir vedlegg til avlsinstruksen.  

 

 

Vedtak: 

Avlsinstruks godkjennes som fremlagt og publiseres. Taushetserklæring legges ut så snart 

denne er klar. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.109.21 Uttaksregler Ungdomsmesterskap (UM) 

 

Saksutredning: 

Uttaksregler Ungdomsmesterskap. Gjenstår kun rangering av hunder under arrangementet før 

uttaksreglene ferdig revidert.  

 

 

Vedtak: 

Utsettes til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.110.21 Søknad om endring av grense for aktivitetsområdet 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 11.11.2021, hvor det søkes om å få endret 

grensen for klubbens aktivitetsområde. De berørte områdeklubber er gitt mulighet til å uttale 

seg og utarbeidet saksfremlegg ligger på dropbox 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Styret var opptatt av at de berørte områdeklubbene inkluderes i det videre arbeid og at de 

inviteres til et avklarende møte. 

 

 

Vedtak: 

FS inviterer de berørte områdeklubber til et møte for å søke enighet om grensene for de 

aktuelle aktivitetsområdene. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.112.21 Avlsutvalget Jämthund 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt frasigelser fra medlemmer i AU Jämthund. Det er kun leder i 

utvalget som gjenstår. Forbundsstyret har sett på sammensetningen og forespurt kandidater til 

utvalget.  

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Det foreligger anbefaling på en kandidat fra BEHK. Det arbeides videre med å finne minst en 

kandidat til. 

 

Vedtak: 

FS utnevner kandidaten foreslått av BEHK til medlem av AU Jämthund. 

 

 
 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.09.22 Brudd på NKKs lovverk og generell saksbehandling for NKK  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb om eventuelt brudd på NKKs lovverk og 

generell saksbehandling for NKK. 

Denne saken ønsker styret i områdeklubben at forbundsstyret tar stilling til.  

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

FS var samstemt i at det er bra å få belyst slike saker for å få definert hva som kan aksepteres 

og ikke. 

 

NEKF bør ta en drøftinger av etiske retningslinjer på hvordan man snakker sammen 

 

 

Vedtak: 

Saken oversendes NKK. 

 

 

 
 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.10.22 Søknad Hederstegn i sølv/gull  

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt søknader fra to områdeklubber. De ønsker å tildele henholdsvis to 

og ett medlem forbundets hederstegn i sølv, for deres store innsats for klubben og elghund 

arbeide i mange år. De ønsker eventuelt å tildele hedersmerket i sølv på sitt årsmøte i 2022. 

 

Det ble kalt inn til ekstra forbundsstyremøte 10.02.2022 for å behandle kun denne saken. 

Dette for å få behandlet denne saken da områdekubbene ønsket å eventuelt tildele hederstegn 

på sine årsmøter. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Kriteriene lite differensiert på hva som kvalifiserer til sølv eller gull – dette må settes på 

agendaen for å få klarere retningslinjer. 



Vedtak: 

Forbundsstyret gir sin tilslutning at kandidatene tildeles NEKFs hederstegn i sølv. 

Forbundsstyret gjennomgår eksisterende kriterier for tildeling av NEKF 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.11.22 Søknad jubileumsutstilling NEKFs 125 jubileum 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok mail fra Gudbrandsdalen og Jotunfjell Fjordane EHK hvor de søker 

om å få arrangere jubileumsutstilling for elghundrasene i 2024 i forbindelse med NEKFs 125 

års jubileum. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

FS vurderer søknaden positivt, men ønsker å se den i en helhetlig sammenheng. Det avventes 

derfor status på sak 73.21 fra aktivitetslista før en beslutning fattes. 

 

 

Vedtak: 

Sak 73.21 følges opp. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.12.22 Dekning av reiseutgifter for deltakere i overgangsvirvel (TV) prosjekt rasen 

NES 

 

Saksutredning: 

NMBU har som kjent bistått NEKF v/ avlsutvalget NES siden 2017 med innledende 

undersøkelser for overgangsvirvel hos rasen norsk elghund sort. Det er tidligere søkt om og 

innvilget prosjektmidler (335 000 SEK fra Agria Sverige). Disse midlene har gjort det mulig å 

gjennomføre innledende analyser.  

Arbeidet med overgangsvirvel har nå kommet inn i en ny fase med oppstarten av en 

doktorgrads-studie v/ Jon Andre Berg, Anicura Jeløya. Studien skal se på klinikken hos 

hunder med overgangsvirvel i sammenheng med CT undersøkelse. Et utvalg av norsk elghund 

sort, med påvist overgangsvirvel – vil bli invitert til å få gjennomført CT undersøkelse og en 

grundig klinisk undersøkelse våren 2022. 



Studien vil med tiden forhåpentligvis gi svar på om hunder med overgangsvirvel – har 

symptomer, smerter eller funksjons-nedsettelser som vi ikke er klar over per dags dato. Man 

skal i samme prosjekt se på sammenhengen mellom overgangsvirvel og HD. Studien skal i 

samarbeid med NMBU stadfeste om tilstander er arvelig. Hvis tilstanden viser seg å være 

arvelig, så håper man med tiden å kartlegge arvegradene for overgangsvirvel. Det vil være 

naturlig å utarbeide eventuelle anbefalinger for avl i etterkant. 

 

Denne våren vil 10 utvalgte hunder inviteres til Anicura Jeløya. Undersøkelsen er gratis for 

eiere av disse hundene, men avlsutvalget for NES ønsker at forbundsstyret ser på muligheten 

til å dekke deler av reiseutgiftene for disse hunde-eierne. AU NES har blitt kontaktet av en 

rekke andre raseklubber (bl.a. for Lundehund, Vorsteher, Breton, Samojed, Finsk Spets m.m), 

og resultatene fra denne studien vil ha stor overføringsverdi også for avls-anbefalinger hos 

andre raser.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret innvilger dekning av dokumenterte reiseutgifter med kr 3.50 pr.km, inntil kr 

1000,- pr hund, til hunde-eiere som deltar i prosjekt Overgangsvirvel. Beløpet utbetales til 

konto ved fremvisning av dokumenterte reiseutgifter. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.13.22 Registrering av utenlandsk oppdrett i NKK – Norsk Elghund Sort 

 

Saksutredning: 

Norsk elghund sort, en av Norges 7 hunderaser, er i stor vekst og har siden 2015 doblet sine 

registreringstall i NKK. Rasen har sitt utbredelsesområde i Norge og til dels i Sverige. Til 

sammenligning har den mest internasjonale av elghundrasene, norsk elghund grå, i lengre tid 

hatt en bærekraftig populasjon i USA og er av den Amerikanske Kennel Club, godkjent som 

rase. 

Det er nå økende interesse for norsk elghund sort i andre land, deriblant USA. Eiere av rasen i 

USA ønsker på sikt at rasen godkjennes i AKC. Rasen er per nå ikke godkjent som rase 

grunnet et lavt antall individer. NEKF ønsker å tilrettelegge for en voksende NES populasjon i 

USA og ber om at utenlandske oppdrettere av rasen norsk elghund sort, gis muligheten til å 

registrere sine kull i NKK slik det åpnes for i FCI`s standing order – Article 20-studbook, side 

14;  

«A litter must be registered with the Member og Contract Partner of the country where its 

breeder has his legal Residence and the litter was born. Exceptions can be made by mutual 

agreement between the Member og Contract Partners involved» 



Dette vedtaket skal stimulere til at norsk elghund sort på sikt kan komme opp i 

registreringstall som fører til rasens godkjenning i American Kennel Club. 

 

Vedtak: 

NEKF ber om at utenlandske oppdrettere av norsk elghund sort, gis muligheten til å registrere 

avkom i NKK – i Norge som er rasens hjemland – i tråd med STANDING ORDERS OF THE 

FCI. Dette til populasjonen har kommet opp i en størrelse som gir grunnlag for godkjenning 

som egen rase i USA.  

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.14.22 Oppnevning/reoppnevning til gruppen som jobber med NKKs fremtidige 

arbeidsoppgaver og organisering 

 

Saksutredning: 

Norske Elghundklubbers Forbund mottok informasjon fra NKKs Hovedstyre pr mail 

07.02.2022 om Revitalisering av organisasjonsprosessen med oppnevning/reoppnevning til 

gruppen som jobber med NKKs fremtidige arbeidsoppgaver og organisering. Mailen er 

gjengitt nedfor: 

 
Arbeidsgruppen (med støtte fra styringsgruppen) som arbeider med NKKs fremtidige arbeidsoppgaver 

og organisering har arbeidet godt siden den ble nedsatt i 2020 («arbeidsgruppe 2»).  

Prosjektet rundt fremtidig organisering ble behandlet på RS2021, med følgende vedtak (sak 7): 

«HS skal følge opp og fortsette arbeidet/prosjektet med vurdering av fremtidig organisering av NKK. 

Fremdrift skal rapporteres og gjennomgås på neste RS.» 

Hovedstyret legger opp til en omfattende høringsprosess umiddelbart etter RS 2022 har hatt en 

gjennomgang. 

Siden gruppen ble nedsatt og mandatet fastsatt har mye skjedd i Norsk Kennel Klub, både i 

administrasjonen, styrende organer og ute hos dere i klubber, forbund og regioner. F.eks var 

digitalisering/IT et viktig tema i dette arbeidet. HS har nå en egen gruppe som arbeider med dette.  Nå 

sist har vi også fått en Tingrettsdom som vil legge føringer for fokuset til både raseklubber og 

administrasjon både på kort og lengre sikt. 

NKKs Hovedstyre ønsker derfor å gjøre to ting: 

HS reviderer mandatet for organisasjonsarbeidet i sitt møte i februar.  

Mye har skjedd i organisasjonen vår, og dette bør gjenspeiles i mandatet gruppen arbeider etter. 

Hovedstyret ønsker at strategi, handlingsplan vedtatt av RS2021 og dagens situasjon med 

Tingrettsdom mot avl av spesifikke raser (som sannsynligvis vil bli anket) reflekteres i nytt mandat. I 



tillegg er det allerede nedlagt et godt arbeid i sittende gruppe, som kan påvirke mandatet, og det er 

igangsatt et HS-styrt arbeid for gjennomgang av IT-satsinger slik at dette kan løftes ut av arbeidet i 

denne omgang. 

For god forankring, og for å reflektere en justert arbeidsfordeling, ber Hovedstyret klubber, 

forbund og regioner om å oppnevne/reoppnevne representanter til arbeidet frem mot RS 

2022.For å trygge best mulig forankring i hele organisasjonen, er det viktig for Hovedstyret at dere 

opplever å ha optimal representasjon i arbeidet.  

 

Arbeidet som pågår, har involvert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe utnevnt av Hovedstyret. Vi 

ønsker å endre noe på denne modellen, slik at klubber, forbund og regioners representanter utgjør 

selve arbeidsgruppen. Hovedstyret vil stille med to valgte representanter og ansattrepresentant. 

Administrasjonen vil stille med to personer til arbeidet. 

Den nye arbeidsgruppen kan selv velge et utvalg av representanter som gjennomfører den praktiske 

utredningen (sekretær og analysefunksjoner) og kommer med forslag til tiltak til arbeidsgruppen. 

Hovedstyret vil fungere som styringsgruppe inn mot RS 2022. 

 Hovedstyret ønsker med dette å sikre at arbeidet reflekterer dagens endrede situasjon, og at klubber, 

forbund og regioner opplever å ha sterk innflytelse på vedtakene som skal fremlegges for 

Representantskapsmøtet. Slik håper vi å kunne behandle gode, gjennomførbare tiltak for å styrke hele 

organisasjonen vår i november. 

Oppnevning/reoppnevning av kandidater kan sendes til NKK innen 4 mars 2022.  

Liste over deltakere i arbeidet, og oppdatert mandat, blir publisert www.nkk.no, og arbeidet 

videreføres når dette er satt. 

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Dette tas opp med de øvrige medlemmene i Jakthundivisjonen. De nåværende medlemmer i 

utvalget er Tor Paulshus fra Fuglehundklubbenes Forbund og Siv Sandø fra Retriverklubben. 

 

Vedtak:  

Oppnevning av kandidater drøftes i møte i Jakthunddivisjonen. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.15.22 NEKFs Hederstegn 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av eksisterende kriterier for NEKFs Hederstegn.  

 

 

http://www.nkk.no/


I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Det er svært lite forskjell i kriteriene for gull og sølvmerket. Styret tar dette opp til 

gjennomgang.  

 

 

Vedtak: 

Reglene for hedersmerker tas opp til vurdering/revidering 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.16.22 Eventuelt 

 

 

Medlemskategori  

Det bør drøftes i styret hvilke medlemskategorien som det er hensiktsmessig å ha. 

Familiemedlemskap gir ingen rettigheter. 

 

 


