Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Teamsmøte
Dato:
12.05.2022
Tid:
Kl. 19.00 – 21.00
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
Ståle Bakkemo
2. vara
Andre inviterte som møtte:
Ole A Løite
LKK
Andre deltakere på møtet:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.31.22
FS.sak.32.22
FS.sak.33.22
FS.sak.34.22
FS.sak.35.22
FS.sak.36.22
FS.sak.37.22
FS.sak 18.22
FS.sak.38.22

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Raseklubb for Norsk Elghund Grå
NKK / Aninova/ Prøveprogram
Dommerkompendier eksteriør
Ledermøte Teams
Nestledervervet
Styreplan - datoer
Instruks forenklet dommermøte
Eventuelt

Rendalen 12.05.2022
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF
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Saksnr.
FS.sak.31.22

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 22.04.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Tilføyelser til innkalling:
• Komiteer og utvalg
Endringer i saksrekkefølgen:
• Starter med sak 36.22
• Sak 18.22 tas før sak 32.22

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 22.04.2022 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.32.22

Sakstittel
Raseklubb for Norsk Elghund Grå

Saksutredning:
En ny raseklubb for Norsk Elghund Grå er i henhold til Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret
stiftet 12.04.2022 og registrert i enhetsregisteret 06.05.2022.Raseeklubben skal ifølge det som
er registrert som aktivitet «Har ansvar for rasen Norsk Elghund Grå på vegne av NKK».
I styrets drøfting ble følgende tema tatt opp.
FS må vise enda mere hva det jobbes med og fortsette å ta godt vare på rasen slik NEKF har
gjort frem til nå. FS er svært tilfreds med det nåværende AU NEG som har løftet avlsarbeidet
for NEG. De jobber nå målbevisst med å hensynta både bruks-, eksteriør- og helsemessige
egenskapet i sitt arbeid.
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FS ser viktigheten av tett kontakt med områdeklubbene og NKK angående denne saken.

Vedtak:
FS innkaller områdeklubbene til ledermøte.

Saksnr.
FS.sak.33.22

Sakstittel
NKK / Aninova/ Prøveprogram

Saksutredning:
Oppfølging ovenfor NKK og revidering av prøveprogram.

Vedtak:
FS tar initiativ til møte med NKK.

Saksnr.
FS.sak.34.22

Sakstittel
Dommerkompendier eksteriør

Saksutredning:
NEKF har et dommerkompendium for eksteriør, men det er tomt for eksemplarer. Hvis dette
skal trykkes opp på ny, så bør dommerkompendiet revideres i tråd med de to siste
eksteriørdommer-konferansene. NEKF er ansvarlig for å utarbeide og koste dette.
Kompendiet vil bli solgt for kostpris.

Vedtak:
Forbundsstyret vedtar at dommerkompendiet for eksteriør skal revideres. Oversendes
eksteriørdommerkomiteen for uttales og tilbakemeldinger.
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Saksnr.
FS.sak.35.22

Sakstittel
Ledermøte Teams

Saksutredning:
Raseklubben for Norsk Elghund Grå vil være agenda for ledermøte
Vedtak:
FS innkaller til ledermøte tirsdag 24.05.2022. Avlsutvalget Norsk Elghund Grå og LKK
inviteres til møtet.

Saksnr.
FS.sak.36.22

Sakstittel
Nestledervervet

Saksutredning:
Nestleder i forbundsstyret har det siste året ikke deltatt på forbundsstyremøter. For at styret
skal være beslutningsdyktig må minst leder eller nestleder delta på forbundsstyremøte. Leder i
forbundsstyret fikk melding 06.05.2022 fra nestleder Arve Olav Sæter som sa ifra seg sitt
verv som nestleder i NEKF.

Vedtak:
Forbundsstyret valgte Eivind Haugseth som nestleder. 1 vara, Ellen Tråen går inn i styret som
fast medlem og 2. vara Ståle Bakkemo rykker opp til 1. vara til styret.
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Saksnr.
FS.sak.37.22

Sakstittel
Styreplan - datoer

Saksutredning:
Styremøter:
17.-18.06.2022
17.08.2022
15.09.2022
11.10.2022
15.11.2022
09.-10.12.2022

Garder Kurs og Konferansesenter fra lunsj
Teams kl. 15.00
Teams kl. 15.00
Teams kl. 15.00
Teams kl. 15.00
Garder Kurs og Konferansesenter fra ettermiddag

Ledermøte:
05.01.2023

Teams – torsdag

RS:
21.04-22.04.2023
Vedtak:
Møteplan vedtatt

Saksnr.
FS.sak.18.22

Sakstittel
Instruks forenklet dommermøte

Saksutredning:
Under forberedelse til prøvelederkompetansekurset og gjennomgang av generell datakvalitet
ble det en erkjennelse av det var veldig ulik gjennomføring av dommermøte og særlig
forenklet dommermøte. LK og BK har på den bakgrunn utarbeidet en instruks for
gjennomføring av forenklet dommermøte. Dette skal gi en mer åpen og inkluderende dialog
mellom prøveledelse og dommere sammen med en dobbeltkontroll ved innlegging av prøver.

Vedtak:
Fremlagt forslag på instruks forenklet dommermøte godkjennes. Sendes ut til
områdeklubbene hvor de bes om å distribueres denne til prøveledere og NKK representanter.
Instruksen legges ut på hjemmesiden.
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Saksnr.
FS.sak.38.22

Sakstittel
Eventuelt

•

AU Jämt – Oversende Taushetserklæringsskjema fra NKK for å få tilgang, til nytt
medlem.

•

Matts-Olof Mattsson ny leder i SÄK og har innkalt til møte i NÄU.

•

Komiteer/utvalg – Det ble vedtatt på forrige styremøte at det skulle opprettes IKT
utvalg. Dette må spesifiseres for områdeklubbene ved utsendelse for forslag til
kandidater.
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