Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar
Dato:
22.06 – 23.06.2022
Tid:
Kl. 12.00 – 19.00 og kl. 08.00 – 12.00
Faste medlemmer som møtte:
Endre Stakkerud
Eivind Haugseth
Camilla H Repshus
Leif Einar Olsen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ellen Tråen
Styremedlem
Vara-medlemmer som møtte:
Ståle Bakkemo
1. vara
Andre inviterte som møtte:
Ole A Løite
LKK
Andre deltakere på møtet:
SAKLISTE:
Saksnr.
Sakstittel
FS.sak.39.22
Godkjenning av innkalling og dagsorden
FS.sak.40.22
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
FS.sak.41.22
Økonomi og regnskap
FS.sak.42.22
Avtale aktivitetsområde STEHK og JFEHK
FS.sak.19.22
Vedteker Helgeland EHK
FS.sak.43.22
Vedtekter Sør-Trøndelag EHK FS.sak.22.22
Oppmerksomhet for lang medlemstid i NKK og NEKF
FS.sak.24.21
Utstillingschampinoat 3*CK og Hvilende UCH
FS.sak.91.21
Mislykket todagers Løs- og bandhund
FS.sak.44.22
Nasjonal Unghundprøve – oppfølging RS Sak 10.4.20
FS.sak.45.22
Utstillinger – representasjon av våre raser
FS.sak.46.22
Statisitkk og avlsutvalg
FS.sak.47.22
Nettvett
FS.sak.48.22
Anmeldelse av sak – U.OFF
FS.sak.49.22
NEKFs utvalg og komiteer
FS.sak.50.22
Tiltak for helsefremmende avl for NES - Innføring av avlsanbefaling om kjent
genstatus, evaluering av avlskriterier
FS.sak.51.22
Tiltak for helsefremmende avl for NES – helsekrav til foreldredyr for registrering
av avkom av rasen
FS.sak.52.22
Fremdriftsplan for revisjon av RAS
FS.sak.53.22
Deling av helsedata med den Svenske Gråhundklubben
FS.sak.54.22
Lønnsjustering forbundssekretær
FS.sak.55.22
Organisasjonsarbeid i NEK
FS.sak.56.22
Jaktchampionat Løshund
Hamar 23.06.2022
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF
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Saksnr.
FS.sak.39.22

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 10.05.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.
Tilføyelse til innkalling
Ny sak: FS.sak. 56.22 - Jaktchampionat Løshund

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 10.05.2022 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.40.22

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste
• NÄU – teamsmøte 02.06.2022. Det er berammet møte i Stockholm 6-8. juli med
Sverige som arrangør. Aninova er invitert til å informere/presenter sitt avlsprogram.
•

De nordiske klubbene er invitert til å ha en informasjonsside fra sin forbundsaktivitet i
de andre lands tidsskrifter.

•

NKK RS – 15.08 2022 er frist for innsending av saker til NKK RS samt til forslag til
kandidater på valg.
Forslag bør drøftes i Jakthunddivisjonen

•

Evaluering prøvelederkompetansekurs.
Gjennomført et møte med de inviterte
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•

Raseklubben Norsk Elghund Grå – Ledermøte 24.05.2022 med påfølgende
oppsummering til områdeklubbene.

•

Aktivitetsområder – Det gjøres et arbeid med formål å finne frem til de historiske
geografiske grensene for områdeklubbene. Med bakgrunn i dette arbeidet bør det
utarbeides digitale kart

•

Tidsskriftet Elghunden – Forbundsleder Endre Stakkerud har hatt telefonmøte med
Kreator angående Elghunden og misforståelser ved brekking av bladet. De beklager
den krasse ordlyden i mailkorrespondanser, dette på grunn av noen diskusjoner med
tidligere leder angående layout. Kreator beklager dette og samarbeidet fortsetter i
første omgang ut året.
Det skal innhentes tilbud fra ulike aktører for mulig bytte av produsent og trykking av
Elghunden.

•

Oversendelse disiplinærsak NKK – FS sak 9.22
Oversendt NKK på NKKs anmeldelsesskjema samt vedtak i saken fra
forbundsstyremøte

•

NEKF har overtatt ledervervet i Jakthunddivisjonen etter at Norske Harehundklubbers
Forbund har hatt dette de siste årene.

Saksnr.
FS.sak.41.22

Sakstittel
Økonomi og regnskap.

Saksutredning:
Forbundssekretær og regnskapsfører har hatt et fysisk møte. Regnskapsfører er ajour ved
momsperiodene (10. i hver annen måned unntatt i august som vil være den 31.august, for 3.
termin). Det vil være hensiktsmessig for NEKF at perioderapportene presenteres for
forbundsstyret på møter etter dette. Vi kan alltid gå inn via Duett og sjekke status.
Regnskapsfører ar pr dags dato ajour med regnskap til 30.04.2022., 2.termin.
Forbundsstyret ønsker et kontospesifisert regnskap, kun Elghunden som eventuelt kan føres
som prosjekt.

Vedtak:
Regnskapet tas til orientering. Forbundssekretæren ber regnskapskontoret legge budsjettet inn
i regnskapsprogrammet. Forbundsstyret mener det er tilstrekkelig at totalbudsjettet legges inn
uten periodisering. Forbundsstyret ber om to månedlig rapportering, som følger
momsperiodene.
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Saksnr.
FS.sak.42.22

Sakstittel
Avtale aktivitetsområde STEHK og JFEHK

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 11.11.2021, hvor det søkes om å få endret
grensen for klubbens aktivitetsområde. De berørte områdeklubber ble invitert til møte
22.04.2022 for å søke enighet om grensene for de aktuelle aktivitetsområdene.
Områdeklubbene kom til enighet og en avtale ble inngått for bruken av aktivitetsområdet.

Vedtak:
Fremlagt forslag til avtale for bruk av aktivitetsområde mellom STEHK og JFEHK
godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.19.22

Sakstittel
Vedteker Helgeland EHK

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra Helgeland EHK 28.02.2022, hvor de sender inn forslag til nye
vedtekter for områdeklubben. Forbundsstyret hadde vedtekten opp til behandling 15.03.2022
hvor det ble vedtatt at disse måtte sjekkes opp mot lovmalen for medlemsklubber i NKK.

Vedtak:
Forbundsstyret har ingen innvendinger mot de fremlagte endringer i vedtektene til Helgeland
EHK. Forbundsstyret konstaterer at vedtektene i sin helhet ikke er i henhold til gjeldende
NKKs lovmal og kan derfor ikke godkjenne vedtektene. Forbundsstyret ber klubben tilpasse
vedtektene til gjeldende lovmal, som sendes inn til forbundsstyret for behandling, når
vedtektene er vedtatt på HEHK sitt årsmøte.
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Saksnr.
FS.sak.43.22

Sakstittel
Vedtekter Sør-Trøndelag EHK

Saksutredning:
Sør-Trøndelag EHK har på grunn av endring i aktivitetsområdet gjort endringer i sine
vedtekter. I henhold til loven skal alle vedtektsendringer årsmøte behandles i områdeklubben
for å bli godkjent. Innsendte vedtekter er ikke vedtatt av STEHK sitt årsmøte.

Vedtak:
Forbundsstyret kan ikke godkjenne innsendte vedtektene for Sør-Trøndelag EHK, da disse
ikke er vedtatt av klubbens årsmøte.

Saksnr.
FS.sak.22.22

Sakstittel
Oppmerksomhet for lang medlemstid i NKK og NEKF

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra Jotunfjell Fjordane EHK ved leder 07.03.2022. Denne ble
også sendt som kopi til NKK. 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.
Det ble sendt en mail til NKK hvor dette ble tatt opp og hvor det ble forespurt om dette kunne
samordnes mellom NKK og NEKF.
JFEHK og forbundsstyret mottok svar på henvendelsen fra NKK 08.06.2022 med følgende
svar:
Har tatt dette innspillet videre her i administrasjonen og har fått tilbakemelding på at
det er veldig hyggelig at klubben ønsker å gi en oppmerksomhet til medlemmer med
langt medlemskap. Men Norsk Kennel Klub har ikke et system som fanger opp alle
disse, heller ikke data som går langt nok tilbake i tid – da det var klubbene som
tidligere krevde inn kontingent, og oversendte andel til NKK. Medlemmene er også
først og fremst medlem av en klubb/forening – og så er det klubben som er medlem i
NKK.
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Så svaret fra oss i NKKs administrasjon er at om klubbene ønsker å gi en
oppmerksomhet til personer som har vært medlem over lang tid, må de selv sørge for
dette.
Tanken er veldig god og det er viktig å ta vare på personer med lang fartstid blant
våre klubber, men dessverre så får ikke NKK gjort noe, da vi pr i dag ikke har system
som kan hjelpe oss med dette.

Vedtak:
Forbundsstyret henviser til svaret til NKK. Medlemsadministrasjonen for NEKF ligger hos
NKK og pr. dags dato foreligger det ikke system hos NKK for å administrere denne type
utdrag fra medlemslistene. Forbundsstyret støtter den gode intensjonen.

Saksnr.
FS.sak.24.21

Sakstittel
Utstillingschampinoat 3*CK og Hvilende UCH

Saksutredning:
Oppfølging av RS Sak 12.22 Hvilende UCH og RS Sak 10.8.20 Utstillingschampinoat 3*CK.
Det er utarbeidet utkast til brev som sendes NKK til videre oppfølging og behandling.

Vedtak:
Fremlagt forslag på brev bearbeides og sendes NKKs Særkomite for Utstilling

Saksnr.
FS.sak.91.21

Sakstittel
Mislykket todagers Løs- og bandhund

Saksutredning:
Løsningen må endres da konsekvensen av ordningen medfører dårlig datakvalitet.

Vedtak:
Det tas kontakte NKK for å få de til å bruke den vellykkede dagen fra mislykket todagers som
en tellende endagsprøve for jakthundchampionatet.
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Saksnr.
FS.sak.44.22

Sakstittel
Nasjonal Unghundprøve – oppfølging RS Sak 10.4.20

Saksutredning:
Oslo-området EHK (OOEHK) fremmet sak for RS i 2020 angående nasjonal unghundprøve –
løshund, for elghunder som ikke var fylt 24 måneder på prøvedatoen. Ideen bak en slik prøve
er å heve fokuset på tidlig jaktmodenhet hos elghunder. For å få en generell utvikling av dette
konseptet er det naturlig at Norske Elghundklubbers Forbund involverer seg i dette arbeidet
og settes i førersetet for å utvikle en nasjonal prøve som utgangspunkt i det arbeidet som er
satt i gang med å sette fokuset på tidlig jaktmodenhet hos våre elghundraser.
OOEHK sitt forslag til vedtak:
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund bes om å sette i gang arbeidet med å
utarbeide nødvendig regelverk og sørge for gjennomføring av en nasjonal prøve(mesterskap)
for unghunder. Alle klubber bør i løpet av september måned, alene eller i samarbeid med
andre, arrangere en 1-dags samlet løshundprøve for hunder yngre enn 24 måneder for sine
medlemmer. Beste hund fra hver klubb i de lokale prøvene, inviteres til deltagelse i en
nasjonal 2-dags prøve samme år.
Følgende innstilling ble enstemmig vedtatt i RS Sak 10.4.20:
FS er veldig positive til å få unghunder ut på prøve, både bandhund og løshund, og
oppfordrer områdeklubbene til å gjennomføre unghundprøver. Men, flere av
områdeklubbene har ikke mulighet til å gjennomføre samlet løshundprøve innen
utgangen av september pga beitedyr. Med bakgrunn i dette avvises saken, men FS er
veldig positive til at klubbene, enten alene eller med naboklubber, går sammen for å få
gjennomført unghundprøver. FS er som sagt veldige positive til unghundprøver, men
ønsker å se erfaringer en høst eller to til og at enda flere områdeklubber gjennomfører
unghundprøver, før vi eventuelt vurderer nasjonalt mesterskap. Forbundsstyret
fremmer saken for RS senest 2023.
Forbundsstyret fremmer saken for RS senest 2023

Vedtak:
Forbundsstyret tilknytter seg personer med ulike kompetanse som er hensiktsmessig for
arbeidet.
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Saksnr.
FS.sak.45.22

Sakstittel
Utstillinger – representasjon av våre raser

Saksutredning:
NKK har kom med en ny løsning for søknad og godkjenning av utstillinger høsten 2021.
Forbundet må godkjenne eller avvise utstillinger og søknadsfristen har blitt senest 3 måneder
før arrangementet skal avholdes. Det har kommet inn mange søknader, både offisielle og
uoffisielle for våre raser, som forbundssekretæren må behandle. Det har blitt en del spørsmål
rundt valpeshow på uoffisielle utstillinger om disse skal godkjennes. Ved en uoffisiell
utstilling vil ikke kritikken legges inn på DogWeb og dette sees på som en fin måte å trene
hunder til utstilling og en sosial aktivitet for valper.

Vedtak:
Det må inngås formelt samarbeid med lokal områdeklubb tilknyttet NEKF dersom andre
raseklubber skal arrangere utstillinger med raser underlagt NEKF, dette gjelder også valper.

Saksnr.
FS.sak.46.22

Sakstittel
Statisitkk og avlsutvalg

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 06.05.2022 hvor de ønsker å få vite hva
forbundsstyret tenker om utarbeidelse av statistikker og deling av disse. De viser da til RS Sak
10.5.2.20 - Utarbeidelse av jaktprøvestatistikk for elghund.
Områdeklubben stiller også spørsmål som angår AU Jämthund og generelt de ulike komiteen.
Forbundsstyret har også mottatt mail fra en annen områdeklubb med bekymring rundt
aktiviteten i AU Jämt og hva forbundsstyret tenker å gjøre for å rette opp i situasjonen.

Vedtak:
Forbundsstyret utarbeider et svar som sendes alle områdeklubbene.
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Saksnr.
FS.sak.47.22

Sakstittel
Nettvett

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra en områdeklubb 06.05.2022 hvor det oppfordres at
forbundsstyret offentliggjør en kort skriftlig redegjørelse til alle medlemmer med en
påminnelse om hvordan vi benytter oss av sosiale medier og generell bruk av nettvett som
medlem av en organisasjon. Dette på grunn av at i den siste tiden har vært en tiltakende
negativ trend på sosiale medier hvor saker og personer får negativ omtale.

Vedtak:
Forbundsstyret utarbeider et skriv om nettvett som legges ut på NEKFs hjemmeside og
facebook, samt at det sendes til områdeklubbene med oppfordring om at det minimum
distribueres på deres hjemmeside.

Saksnr.
FS.sak.48.22

Sakstittel
Anmeldelse av sak – U.OFF

Saksnr.
FS.sak.49.22

Sakstittel
NEKFs utvalg og komiteer

Saksutredning:
Forbundsstyret skal oppnevne medlemmer i sine utvalg og komiteer etter avhold RS. Det ble
sendt ut mail til områdeklubbene hvor Forbundsstyret ønsket forslag på kandidater til utvalg
og komiteer. Det har dessverre kommet inn svært få forslag på kandidater.
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Vedtak:
Medlemmer i utvalg og komiteer som skal fungere i det kommende arbeidsåret ble oppnevnt
av forbundsstyret. Hjemmesiden oppdateres.

Saksnr.
FS.sak.50.22

Sakstittel
Tiltak for helsefremmende avl for NES - Innføring av avlsanbefaling om kjent
genstatus, evaluering av avlskriterier

Saksutredning:
I tråd med RS sak 11.6.2019
Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene.
Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester
for avlshunder i elghundrasene. Det etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge
registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle laboratorier, kostnader, m.m.
Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises
for øvrig til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
Muligheten og stambokføring av gentester (primært glaukom og ataksi) i NKK – DogWeb,
ble ferdigstilt i februar 2022. NEKF v/ FS har tidligere utarbeidet søknad for kjent genstatus
som registreringskrav for rasen, og søknad er oversendt sunnhetsutvalget NKK. I å påvente at
fastsatt dato for innføring av registreringskrav, er det hensiktsmessig at avlsutvalget for rasen
innfører avlsanbefaling av kjent status for AU-godkjente parringer.
Avlsutvalget godkjenner kun parring som oppfyller de til enhver tids gjeldende kriterier satt
av FS/AUNES.
Kriterier for godkjente parringer fra og med 01.09.22
• begge foreldredyr må være jaktpremierte (minimum 3. premie) – gjelder fra
01.01.2023
• begge foreldredyr må være utstillingspremiert til minimum VG – very good
• kjent HD status og samlet HD indeks på lik eller >200
• øvre grense for innavlsgrad er 4 (beregnet på 5 generasjoner), med muligheter til
dispensasjon opp til 5.
• et av foreldredyrene må være stambokført genetisk fri for glaukom
• et av foreldredyrene må være stambokført genetisk fri for ataksi
Innføring av nye kriterier sees som et ledd i innføring av registreringskrav for rasen.
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Vedtak:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort innfører avlsanbefaling om stambokført genstatus for
primært glaukom og ataksi.
Kriterier for godkjente parringer fra og med 01.09.22
• begge foreldredyr må være jaktpremierte (minimum 3. premie)- gjelder fra 01.01.2023
• begge foreldredyr må være utstillingspremiert til minimum VG – very good
• kjent HD status og samlet HD indeks på lik eller >200
• øvre grense for innavlsgrad er 4 (beregnet på 5 generasjoner), med muligheter til
dispensasjon opp til 5.
• et av foreldredyrene må være stambokført genetisk fri for glaukom hos NKK
• et av foreldredyrene må være stambokført genetisk fri for ataksi hos NKK

Saksnr.
FS.sak.51.22

Sakstittel
Tiltak for helsefremmende avl for NES – helsekrav til foreldredyr for
registrering av avkom av rasen

Saksutredning:
Avlsutvalget for Norsk elghund sort viser til Sak 11.6 (Gudbrandsdal EHK):
Krav om gentesting av hunder som skal godkjennes for avl. Sak til årsmøtet for RS2019. Innføre krav om gentesting via godkjent instans av alle hunder som skal
godkjennes for avl av elghundrasene. Dette for å kartlegge alle kjente arvelige
sykdommer som Glaucom, dvergvekst osv som kan påvises via gener. Resultatene
SKAL være offentlig og registreres i hittaälghund, NKK sin dogweb eller eget
registreringssystem.

Forbundsstyret innstilling vedtatt:
Forbundsstyret er positive til forslaget om gentesting av avlshunder i elghundrasene.
Forbundsstyret bes starte arbeidet med å vurdere stambok-føring av aktuelle gentester
for avlshunder i elghundrasene. Det etableres et samarbeid med NKK for å kartlegge
registreringsmuligheter i DogWeb, aktuelle laboratorier, kostnader, m.m.
Forbundsstyret vurderer/definerer aktuelle gentester for den enkelte rase. Det vises
forøvrig til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Saksbehandling i NKK v/Sunnhetsutvalget har blitt utsatt i påvente av verifisering av gentest
for ataksi. Gentest for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi er nå verifisert og det er innført
ordning for stambokføring av disse testene hos NKK. For å realitetsbehandle et ønske om å
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innføre helsekrav til foreldredyr for registrering av avkom av rasen norsk elghund sort, må det
sende en ny søknad til sunnhetsutvalget@nkk.no
Sammen med den nye søknaden må det sendes med et årsmøtevedtak fra inneværende år,
samt begrunnelse for hvorfor helsekravet ønskes innført.

Vedtak:
Forbundsstyret forbereder sak til RS 2023 for søknad om å innføre helsekrav til foreldredyr
for registrering av avkom av NES, kjent genstatus for arvelig grønn stær/glaukom og ataksi.
Etter eventuelt årsmøtevedtak sender forbundsstyre i samråd med AU NES inn søknad med
aktuelle vedlegg til sunnhetsutvalget for behandling.

Saksnr.
FS.sak.52.22

Sakstittel
Fremdriftsplan for revisjon av RAS

Saksutredning:
Forbundsstyret mottok mail fra NKK 10.06.2022 angående Fremdriftsplan for revisjon av
rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og nødvendige tilpasninger til ny forskrift om avl av hund
Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men
revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. Ettersom nødvendige IT-verktøy
fortsatt ikke var på plass, vedtok Hovedstyret (HS) i NKK i januar 2022 å utsette revisjon av
RAS ytterligere, til juni 2023.
Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. Mattilsynet jobber på
oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av hund. NKK ser at en eventuell forskrift vil ha
stor innvirkning på videre arbeid med RAS. I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund,
er det ikke hensiktsmessig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS i
sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den nært forestående
forskriften stiller til avlsprogrammer.
Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke revidere eksisterende
RAS.
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Vedtak:
Forbundsstyret tar informasjonen til etterretning og avventer nærmere beskjed fra NKK for
revidering av RAS. Forbundsstyret inviterer avlsutvalgene til møte i forbindelse med høring
av avlsprogrammet.

Saksnr.
FS.sak.53.22

Sakstittel
Deling av helsedata med den Svenska Gråhundklubben

Saksutredning:
Informasjon om nyresviktprosjekt
Prosjektgruppen har hatt to møter med Frode Lingaas den siste måneden. Det foreligger nå 29
prøver av «friske» hunder over 12 år. Prosjektet skal nå sende prøver av hunder fra 10 år og
oppover.
Det er rapportert 3 syke hunder i 2022. Vi har dialog med eiere som ønsker å samarbeide og
samler inn prøver av kullsøsken og foreldre.
Frode Lingaas skal sende 30 prøver til genomanalyse i løpet av juni av rasen Norsk Elghund
Grå. Det skal lages et informasjonsskriv om hva det jobbes med i dette prosjektet som skal
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publiseres på NEKFs hjemmeside under avlsrådet NEG. Det vil også publiseres
informasjonsskriv etter at resultater fra prøvene er ferdig analysert til høsten.
Den Svenska Gråhundklubben er kontaktet og de ønsker også å legge ut informasjon om
prosjektet for å se om det er mulig å få inn prøver fra Sverige også. De sier de vet om tilfeller,
men at tilfellene med nyresvikt først blir kjent etter at hunden er avlivet. Alle prøver en får
samle av syke hunder vil styrke prosjektet, og det kan også åpne muligheter for å søke om
midler til prosjektet i fellesskap.
Prosjektet har vært i kontakt med veterinærforeningen og fått beskjed om at prosjektet er
velkommen til å søke arkitekt Finn Rahns legat. Det skal sende en generell søknad som kan
innlemmes i flere legat og fond. Frode Lingaas bistår med å utarbeide en søknad.
Svenska Gråhundklubben har sagt seg positive til å dele helsedata med oss i Norge, hvis vi
deler helsedata med dem. I den forbindelse bør det utarbeides en avtale som
beskriver/regulerer bl. annet rettigheter, bruk, personvern og publisering av helsedata.
Vedrørende samarbeid med den Svenska Gråhundklubben ber prosjektet om mandat fra
forbundsstyret til å kunne utarbeide en avtale for deling av helsedata som ivaretar eiersiden og
juridiske spørsmål knyttet til dette. Forslaget til avtalen utarbeides og legges frem på neste
forbundsstyremøte.

Vedtak:
Forbundsstyret gir prosjektet arvelig nyresvikt mandat til å utarbeide en avtale for deling av
helsedata med den Svenska Gråhundklubben. Forslaget til avtalen legges fram for
forbundsstyret til behandling. Det forutsettes at Svenska Älghundklubben (SÄK) er informert.

Saksnr.
FS.sak.54.22

Sakstittel
Lønnsjustering forbundssekretær

Saksutredning:
I henhold til ansettelsesavtalen er forbundssekretærens lønn gjenstand for justering hvert år
per 1. mai. Første gang 1. mai 2022.
Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. Resultatet av forhandlingene i frontfaget ga en
avtale mellom Norsk Industri og Fellesforbundet med en ramme på 3,7 %. I årets budsjett for
NEKF er det budsjettert med en økt lønnsjustering på 3,5 %.
Vedtak:
Forbundsleder får fullmakt til å fremforhandle en lønnsjustering som fremlegges for
forbundsstyret til godkjenning.
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Saksnr.
FS.sak.55.22

Sakstittel
Organisasjonsarbeid i NEKF

Saksutredning:
Forbundet er nå inne i et nytt arbeidsår og det kan være hensiktsmessig å foreta en drøfting av
organisasjonsarbeidet i Norske Elghundklubbers forbund. Dette bør også innholdet
organiseringen og arbeidet i utvalgene og områdeklubbene. Det legges ingen føringer for
debatten da det er opp til deltakerne å komme med innspill og drøftelser, men av elementer
som kan være aktuelt å drøfte er følgende elementer. Forbundet var innom flere av disse
elementene i vårens kompetansehevende kurs for prøveledelse, men det er viktig at dette også
blir løfte i den øvrige del av organisasjonen.
•
•
•
•
•
•
•

Styrearbeid, råd og utvalg
Rolleforståelse som tillitsvalgt
Valgarbeid
Objektivitet i arbeidet
Saksbehandling
Kommunikasjon/informasjon
Etikk/moral

Vedtak:
Forbundsstyret tok drøftelsen til orientering og følger opp arbeidet gjennom året.

Saksnr.
FS.sak.56.22

Sakstittel
Jaktchampionat Løshund

Saksutredning:
Oppfølging av RS Sak 11.22 - Nye championatregler jakt løs- og bandhund
Vedtak:
Nye championatregler for løshund hvor vedtak i RS sak 11.22 innarbeides og sendes til NKK
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