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                     Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Quality Airport Hotel Gardermoen 

Dato:   22.04.2022 

Tid:   Kl. 12.00-16.30 

Faste medlemmer som møtte: 

Endre Stakkerud Leder  
Camilla H Repshus Styremedlem   
Leif Einar Olsen Styremedlem 
Eivind Haugseth Styremedlem  

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Arve Olav Sæter Nestleder  
 

Vara-medlemmer som møtte: 

Ellen Tråen 1. vara     
 

Andre inviterte som møtte: 

Joar Brosdal  LKK 

Ivar Horrigmo  RS Ordfører 

Frank Kristiansen RS ViseOrdfører    

 

Andre deltakere på møtet: 

 
 
 
 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.23.22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.24.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.25.22 Økonomi 

FS.sak.26.22 Gjennomgang av RS 2022 

FS.sak.27.22 Søknad - Årets Oppdretter 

FS.sak.28.22 Deltaker NM Løshund 

FS.sak.29.22 Søknad NEKFs Hederstegn i gull  

FS.sak.30.22 Eventuelt 

 

 

Oslo 19.04.2022 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.23.22 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 15.03.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

Tillegg under eventuelt 

• It Utvalg 

• Prøvelederkompetanse - evaluering 

 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 15.03.2022 godkjennes. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.24.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

Styrelsegruppen NÄU: Berammet møte ble utsatt pga av covid. Det er svenskene som 

skal beramme nytt møte, har ikke hørt noe. 

Norge må fortsette å være pådriver og motivator. Vedtekter for Nordisk Älgunion 

ligger på den svenske hjemmesiden, disse sist ble revidert i 2005 og må derfor 

revideres. FS forsøker å få det utsatte møte gjennomført før sommeren. 

 

• Referat NKKs jakthundkomiteen 
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• Regelverk Elghundprøver 

Mottok mail fra NKK ved Janne Gregersen 02.04.2022 om at vårt regelverk er sendt 

NKKs kommunikasjonsavdeling for publisering. De ligger på hjemmesiden til NKK. 

 

• Camp Villmark. 

 

• Melding om brudd på jaktprøveregler – fra privatperson. 

Besvart. Henvendelsen må gå gjennom en områdeklubb. 

FS mener dette er problematisk på det prinsipielle plan. §7 NKKs lovverk.  

Utfordring for FS at områdeklubber sender saker direkte til NKK (Som NKK 

representant skal du anmelde direkte til NKK). FS mottar ingen informasjon fra NKK 

hverken om saken eller at personer er anmeldt og eventuelt dømt. 

Hvis en person ikke når frem hos sin områdeklubben som er instansen hvor 

vedkommende skal henvende seg til, hvordan skal dette behandles. Endre ber om et 

møte med NKK og Hilde Engeland for avklaring om blant annet disse saken.  

 

• Ny klubb: Raseklubb for Norsk Elghund Grå. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.25.22 Økonomi 

 

Saksutredning: 

Informasjon til styret. Ved overgang til nytt regnskapskontor har det oppstått en del 

utfordringer. Det gjelder da spesielt avslutning av tidligere regnskapskontor som har fått 

følger for oss. Dette er nå ordnet opp i og nytt regnskapskontor har fått begynt å føre regnskap 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.26.21 Gjennomgang av RS 2022 

 

Saksutredning: 

Gjennomgang av sakene til representantskapsmøte 2021 og rutiner rundt dette. 

Personer som ordfører ønsker å foreslå til ulike oppgaver: 

Fullmaktskomite: Ellen Tråen og Leif Einar Olsen 

Protokollfører: Forbundssekretær Elin Elg Trøen. 
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Underskrive protokoll: Per Morten Bangen, Østerdalen EHK og Erik Skogen Vest-Agder 

EHK 

Tellekorps: Utgår da det vil bli en elektronisk avstemming foretatt ved hjelp av SmartVote  

De foreslåtte personene forespørres på forhånd 

 

Sak Regnskap og budsjett 

Endre Stakkerud legger fram saken og tar ansvaret for å besvare spørsmål 

Ivar Horrigmo leser revisors beretning. 

 

Saker: 

11.22 FS-sak  Nye championatregler jakt løs- og bandhund – FS 

Leif Einar Olsen tar en gjennomgang om behandlingen i FS og legger fram saken og 

innstilling på vegne av forbundsstyret 

 11.1.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Vestfold EHK 

 11.2.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Telemark EHK 

 11.3.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Salten EHK 

 11.4.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Finnmark EHK 

 11.5.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Troms EHK 

 11.6.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Hedmark EHK  

   11.7.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – 

Gudbrandsdalen EHK 

 11.8.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Aust Agder EHK 

 11.9.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Østerdalen EHK 

 11.10.22 Nye championatregler jakt løs- og bandhund – Nord-Trøndelag EHK 

Åpner for full debatt for områdeklubbene 

 

Forslag til avstemning legges fram på ledermøte og for RS 

 

Låses i 4 år for å komme i synk med jaktprøvereglene 31.12.2027 

 

12.22 FS-sak Hvilende NUCH -FS 

Camilla H Repshus legger fram saken og innstilling på vegne av forbundsstyret 

 12.1.22 Hvilende NUCH – Salten EHK 

 12.2.22 Hvilende NUCH – Gudbrandsdalen EHK 

 12.3.22 Hvilende NUCH – Nord-Trøndelag EHK 

 

13.22 FS-sak  HD Rapport – FS 

Camilla H Repshus legger fram saken og innstilling på vegne av forbundsstyret 

 13.1.22 HD Rapport – Telemark EHK 

 13.2.22 HD Rapport – Gudbrandsdalen EHK 

 13.3.22 HD Rapport – Nord-Trøndelag EHK  

 

14.22 FS sine rutiner på å besvare innkomne brev – Nord-Trøndelag EHK 

Endre Stakkerud legger fram saken og innstilling på vegne av forbundsstyret 

 

15.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund 

 15.1.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund – Nord-Trøndelag EHK 

 15.2.22 Regler for uttak til NM for løs- og bandhund – Sør-Trøndelag EHK 

Leif Einar Olsen legger fram saken og innstilling på vegne av forbundsstyret  
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16.22 Lovendringsforslag Normallov for NEKF vedr. kandidater på valg – Sør-

Trøndelag EHK 

Eivind Haugseth svarer for FS sin innstilling 

17.22 Forslag endring i Instruks for Valgkomiteen – Sør-Trøndelag EHK 

Eivind Haugseth svarer for FS sin innstilling 

18.22 Forslag endring i Instruks for Lov- og Kontrollkomiteen – Sør-Trøndelag EHK 

Eivind Haugseth svarer for FS sin innstilling 

19.22 Valg 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.27.22 Søknad - Årets Oppdretter 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok kun en søknad til prisen Årets Oppdretter innen fristen.  

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret godkjenner søknader og tildeler Terje Vasland hedersprisen årets oppdretter 

2021 Norsk Elghund Grå 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.28.22 Deltaker NM Løshund 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret mottok forespørsel fra Hallingdal og Valdres EHK om deltakelse på NM med 

hund som ble kjøpt 14.08.2020 fra utlandet men først registrert i Norge høsten 2022.  

 

I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp. 

Kjøpt som valp og har selv gått jaktprøver og stilt hunden på utstillinger. 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret gir disposisjon til at eieren får stille med hunden på deltakelse på NM. 
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Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.29.22 Søknad NEKFs Hederstegn i gull 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har mottatt søknad fra en områdeklubb. De ønsker å tildele ett medlem 

forbundets hederstegn i gull, for dens store innsats for klubben og elghund arbeide i mange år.  

 

 

Vedtak: 

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

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.30.22 Eventuelt 

 

• IT Utvalget 

Involvert blant annet i: 

- Nettside 

- Dropbox 

- Prøvelederkompetanse 

- Registreringsprogram – nye regler 

- Nordisk og Hitta Älghund 

- Utarbeidet statistikk og rapportering fra Hitta Älghund til årsrapporter 

- Ulike registreringsskjema 

- Registreringsprogram og brukerveiledning 

- Strategi 

- Spin-off aktiviteter fra aninovaprosjektet  

 

Utfordringer rundt ulike oppgaver blant annet: 

- Ulik id på hunder 

- Publisere prøver fortløpende 

 

Ønsker at det opprettes et IKT Utvalg for å hente inn mere ressurser og kompetanse, dette for 

å støtte sekretær, FS og utvalg og komiteer. FS ga sin tilslutning til at det opprettes et IKT-

utvalg. Endre Stakkerud tar med dette på ledermøte 22.04.2022 
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• Prøvelederkompetanse – Gjennomføring og evaluering av kurset. 

 

Endre Stakkerud innkaller til møte med de ansvarlige for kurset for en 

evaluering av kurset.  


