INSTRUKS
for
EKSTERIØRKOMITÈEN
i
NORSKE ELGHUNDKLUBBERS
FORBUND
Vedtatt av Forbundsstyret 22.09.2022
Rev. av Forbundsstyret 09.09.2014
Rev. av Forbundsstyret 22.09.2022

Generell del
Alle utvalg i NEKF utnevnes av Forbundsstyret (FS). Utvalgene organiseres og driftes som følger:









FS utnevner utvalgenes leder som skal ha det overordnede ansvaret for koordineringen
av utvalgets arbeid, herunder innkalling til møter med sakliste, gjennomføring av møtene
og protokollering av saksbehandlingen. Kopi av protokoll skal sendes FS
v/Forbundssekretæren fortløpende.
Utvalgets medlemmer skal være autoriserte eksteriørdommere eller under utdanning.
Utvalgenes dokumenter er NEKFs eiendom.
Utvalgene skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til
som kan ha betydning for utvalgets arbeid, herunder kopi av
styremøteprotokollene.
Utvalgenes inntekter og utgifter skal inngå i NEKFs regnskap.
Eier-register NKK tilgang godkjennes og gis av forbundssekretær.
Tilgang til relevante arkivmapper i dropbox godkjennes og gis av forbundssekretær

Beskrivelse av utvalgenes generelle virke:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Utvalget skal sende årsberetning til FS, herunder forberede og tilrettelegge for en
presentasjon av utvalgets arbeid for Representantskapet. Det vil være naturlig at utvalgets
leder og/ eller utvalgets medlemmer gjennomfører presentasjonen.
Utvalgsmedlemmene har en selvstendig plikt til å vurdere sin habilitet ved behandling av
saker, og fratrer der de er eller kan bli oppfattet som inhabile
Utvalget bidrar med sin kompetanse til FS og FS -utvalg/komiteer der dette er naturlig og
etterspurt.
Utvalget innkalles til det årlige ledermøte i forkant av RS.
FS fastsetter godtgjørelsen for utvalgsmedlemmene og utvalgsleder.
Dersom utvalget har behov for kjøp av tjenester i forbindelse med sitt arbeid, skal dette
godkjennes av Forbundsstyret.

Instruks for Eksteriørkomiteen (EK)
1 EK er NEKF sitt innstillende organ i den eksteriørmessige forvaltningen og faglig ansvarlig
for rasestandarden og fortolkning av dem, spesielt for de to norske, NEG og NES. EK står
ansvarlig overfor NEKF i dette arbeidet. EK skal holde både norske og utenlandske dommere
oppdatert på dette. Ved avvik i rasenes utvikling målt mot rasestandard, fremmer EK forslag for
NEKF til nye/korrigerende utstillingsregler og/eller dommerpraksis, for på den måten best
mulig å ivareta eksteriøret. Videre er EK ansvarlig for at standarden til de ikke-norske
elghundrasene er ajourført, og at norske dommere holdes oppdatert på fortolkningen i rasens
hjemland.
2 EK har ansvaret for å ajourføre rasekompendiet for elghundrasene. Dette er NEKF sin
eiendom, og siste versjon av arbeidsdokument til rasekompendiet skal til enhver tid ligge hos
sekretariatet i NEKF, hos FS leder og EK leder.
3. EK skal tilrettelegge for rekruttering av dommere som har bakgrunn fra jakthundmiljøet
generelt og elghundmiljøet spesielt. Søknader om opptak til elevstatus for elghundrasene,
skal forelegges EK for uttalelse før godkjenning av FS.
4. EK har ansvaret for å lage årlige statistikkrapporter for alle eksteriørdommeres premiering
på utstilling i Norge der elghunder har deltatt. Det forutsettes brukertilgang til DogWeb Arra.

EK har ansvar for å ta kontakt med dommere som har spesielt store avvik i forhold til
landsgjennomsnittet. Statistikkene skal ikke offentligjøres. Ansvaret for utsendelse ligger hos
FS.
5 EK skal bidra til en felles oppfatning av rasestandard i samarbeidende utvalg og komiteer i
NEKF og samarbeidende land.
6.EK er NEKF sitt redskap i arbeidet med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av
eksteriørdommerkonferanser hvert tredje år.
7. EK’s arbeid skal foregå i samsvar med de retningslinjer som NEKF har bestemt og etter
NKK sine retningslinjer og i henhold til Dyrevelferdsloven.
8. EK skal med sin kompetanse og ved behov bistå avlsutvalgene med å fremskaffe
dokumentasjon i forbindelse med avl på hunder innenfor eksteriør og rasestandard for de
forskjellige elghundrasene
10. Dersom EK skal dispensere fra de foran nevnte punktene skal det godkjennes av FS.
11. EK’s medlemmer har taushetsplikt i sitt arbeid med personer og andre dommere

Som medlem av EK er jeg kjent med de retningslinjer som legges til grunn i denne instruks og
innholdet i tilhørende vedlegg.
Sted:
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