Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Garder Kurs- og konferansesenter og Teams
Dato:
15.03.2022
Tid:
Kl. 10.00-16.10
Faste medlemmer som møtte:
Endre Stakkerud
Camilla H Repshus
Leif Einar Olsen
Eivind Haugseth

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Fra FS Sak 08.22 til 22.22 – kl. 11.55 – 15.30

Andre inviterte som møtte:
Ole A Løite
Leder LKK
Andre deltakere på møtet:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.16.22
FS.sak.17.22
FS.sak.07.22
FS.sak.08.22
FS.sak.18.22
FS.sak.109.21
FS.sak.19.22
FS.sak.20.22
FS.sak.15.22
FS.sak.21.22
FS.sak.125.20
FS.sak.22.22

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Årsregnskap og revisjonsrapport 2021
Budsjett 2022
RS Saker 2021
Uttaksregler Ungdomsmesterskap (UM)
Helgeland EHK – Endring av vedtekter
Medlemskategori NEKF
NEKFs Hederstegn
Oppmerksomhet for langt medlemskap i områdeklubb
Verdiberegning av elghunder
Eventuelt

Oslo 15.03.2022
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak.16.22

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 15.02.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 15.02.2022 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.17.22

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste
•

NÄU
Det jobbes kontinuerlig opp mot Hitta Älghund.

•

Workshop NKK, NEKF og NHKF 10.03.2022
Gjennomgikk data problematikken for å registrere og hente ut data i avlsarbeidet.
NKK prioriterer data assistert avl og har inngått en intensjonsavtale med Aninova ref.
NKK HS 13/22. NKK inviterer de største brukerne til workshop. SKK er å betrakte
som en samarbeidspartner til NKK på dette prosjektet. Dette vil også påvirke vårt
prosjekt med Aninova.

•

Instruks forenklet dommermøte
Utarbeidet av Band- og Løshundkomiteen. Instruksen bra, men må strukturers mer
etter mal for instruks. Dette gjøres til første styremøte etter RS og blir egen sak.

•

Uttales RS sak 17.21 og 18.21 – Eksteriørdommerkomiteen
Refereres på RS 2022

•

Invitasjon RS 2022 – Ledere i utvalg og komiteer.
Lederne i utvalg og komiteene samt Revisorer, hele Lov og kontrollkomiteen og
valgkomiteen inviteres til RS 2022.

•

Høring av mal for fellesbestemmelser av jaktprøver mottatt fra NKK Jakthundkomite
Denne oversendes jaktprøveutvalgene for uttales snarest, Saken settes opp på første
styremøte etter RS

•

Oppnevning/reoppnevning til gruppen som jobber med NKKs fremtidige
arbeidsoppgaver og organisering
Jakthunddivisjonen foreslår Endre Stakkerud som kandidat til denne gruppen fra
NEKF.

Saksnr.
FS.sak.07.22

Sakstittel
Årsregnskap og revisjonsrapport 2021

Saksutredning:
Årsregnskap 2021 fra SMN Regnskap samt saldobalanse pr 31.12.2021. Regnskapet er sendt
revisorene for revisjon 04.02.2022. Revisjonsrapport ble mottatt 08.03.2022

Vedtak:
Styret anbefaler at det fremlagte årsregnskapet for 2021 legges fram for RS til godkjenning.

Saksnr.
FS.sak.08.22

Sakstittel
Budsjett 2022

Saksutredning:
Forslag til budsjett 2022.

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
Hvis Aninova prosjektet blir realisert vil det påløpe en etableringskostnad og årlige
driftskostnader. Se også under orientering om Workshop med NKK i dette referatet angående
Aninova prosjektet.

Vedtak:
Det foreslåtte budsjett 2022 legges fram for RS til godkjenning.

Saksnr.
FS.sak.18.21

Sakstittel
RS Saker

Saksutredning:
Forbundsstyrets utredning om Aninovaprosjektet legges frem for RS i henhold til vedtak fra
RS 2020 sak 10.5.3. – Saken omtales i årsmeldingen og presenteres under fremleggelse av
denne. Eventuelle synspunkter fra områdeklubbene tas opp under generaldebatten.
Etter vedtak i RS 2020 sak 10.3 skal det avholdes en Generaldebatten etter Forbundsstyrets
fremleggelse av årsmelding og regnskap. Da dette er en ny post under RS må det legges en
ramme for gjennomføring av en slik post på programmet. Ordførerbordet bes om å sette opp
rammene for gjennomføring av en generaldebatt. En generaldebatt gir RS delegaten en
anledning til å drøfte og komme med innspill til NEKF`s på den generelle driften og gi
føringer til FS på saker det mener at det bør jobbes med og uten at det fattes vedtak på
elementene som tas opp i generaldebatten. Det utarbeides en guide om hva som forventet av
en generaldebatt med tale- og replikkregler. Det foreslås at det gis 3 minutters taletid og en
replikk på 1 minutt. Det gis ikke adgang til duplikk (dvs. replikk på replikken).
Forbundsstyret gis adgang til en oppsummering i etterkant av generaldebatten.

Vedtak:
Forbundsstyret gjennomgikk RS sakene og fattet forslag til vedtak i sakene.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.109.21 Uttaksregler Ungdomsmesterskap (UM)
Saksutredning:
Uttaksregler Ungdomsmesterskap. Det er tidliger behandlet og det gjenstår kun rangering av
hunder under arrangementet før uttaksreglene er ferdig revidert.

Vedtak:
Framlagt forslag godkjennes med de endringer og tillegg som fremkom på møte.
Uttaksreglene gjelder fra 2023.

Saksnr.
FS.sak.19.22

Sakstittel
Helgeland EHK – Endring av vedtekter

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra Helgeland EHK 28.02.2022, hvor de sender inn forslag til nye
vedtekter for områdeklubben

Vedtak:
Utsettes til første styremøte etter RS. Vedtektene til Helgeland EHK må sjekkes opp mot
lovmalen for medlemsklubber i NKK

Saksnr.
FS.sak.20.22

Sakstittel
Medlemskategori NEKF

Saksutredning:
Gjennomgang av eksisterende medlemskategorier i NEKF. I dag finnes følgende
medlemskategorier:

•
•
•
•
•

Klubbmedlem (40)
Husstandmedlem (43)
Æresmedlem (46)
Klubbmedlem - Støtte (52)
Livstidsmedlem (57)

De medlemskategorier som har stemmerett på NEKFs RS er:
• Klubbmedlem
• Æresmedlem
• Livstidsmedlem

Vedtak:
Utsettes til første styremøte etter RS 2022. Kartlegge hos NKK og avklare hvilke kategorier
som det er mulig eller naturlig å ha.

Saksnr.
FS.sak.15.22

Sakstittel
NEKFs Hederstegn

Saksutredning:
Gjennomgang av eksisterende kriterier for NEKFs Hederstegn.

Vedtak:
Utsettes til første styremøte etter RS 2022

Saksnr.
FS.sak.21.22

Sakstittel
Oppmerksomhet for langt medlemskap i områdeklubb

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra Jotunfjell Fjordane EHK ved leder 07.03.2022. De ønsker at
NEKF og NKK inngår et samarbeid om å utarbeide en oppmerksomhet (eksempel en nål) som
kan deles ut til medlemmer for langt medlemskap. Kravet for å motta denne
oppmerksomheten er sammenhengende betalt medlemskap i NEKF/NKK

Vedtak:
En eventuell oppmerksomhet for langt medlemskap tas opp og samordnes med NKK

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.125.20 Verdiberegning av elghunder
Saksutredning:
Endringer i verdiberegning av elghunder gjelder fra 15.03.2022.

Vedtak:
Fremlagt forslag på verdiberegning av elghunder godkjennes og legges ut på NEKFs
hjemmeside.

Saksnr.
FS.sak.22.22

Sakstittel
Eventuelt

•

Møtegodtgjørelse – utbetales etter den godkjente møteprotokollen for
forbundsstyretmøter. Utbetaling for andre møter og reisekostnader utbetales etter
innsendt NEKFs skjema for refusjon av møte- og reisegodtgjørelse.

•

FS Sak 76.21– Beregning av genetisk variasjon av NEG og NES.
Det oppnevnes et utvalg som består av:
Camilla H Repshus (FS styre)
Avlsutvalgene velger ut en representant hver.
FS sekretær sender ut invitasjon til utvalgene med anmodning om å komme med
forslag på kandidater.

•

Forbundsstyret har mottatt tilbud om å få et komplett sett av Elghunden fra 1974 til i
dag. Det er ønskelig at disse oppbevares på Skogmuseet på Elverum. Leif Einar Olsen
bes om å ta kontakt med givereren med takk for gaven og meddeler at NEKF er glad
for å overta disse bladene. Giveren forespørres om han kan oppbevare bladene inntil
avtale med Skogmuseet er kommet i havn.

Neste forbundsstyremøte avholdes 22.04.2022.

