Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Møtested:
Dato:
Tid:

Garder Kurs og Konferansesenter
18.11.2022
Kl. 12.00-17.00

Faste medlemmer som møtte:
Eivind Haugseth
Camilla H Repshus
Leif Einar Olsen

Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Endre Stakkerud
Leder
Ellen Tråen
Styremedlem
Vara-medlemmer som møtte:
Vara-medlemmer som ikke møtte:
Ståle Bakkemo
1.vara
Andre inviterte som møtte:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak.89.22
FS.sak.90.22
FS.sak.91.22
FS.sak.92.22
FS.sak.93.22
FS.sak.94.22
FS.sak.95.22
FS.sak.96.22

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Drøftings-, orienterings- og referatsaker
Økonomi
Søknad om opprettelse av Nordvest Elghundklubb
Søknad NEKFs Hederstegn i sølv
NM Arrangement
Oppfordring til forbud mot jakt med løshund - NOAH
Eventuelt

Gardermoen 18.11.2022
Elin Elg Trøen
Forbundssekretær NEKF

Saksnr.
FS.sak.89.22

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 25.10.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for
gjennomlesning og kommentar.

Vedtak:
Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 25.10.2022 godkjennes.

Saksnr.
FS.sak.90.22

Sakstittel
Drøftings-, orienterings- og referatsaker

Saksutredning:
• Aktivitetsliste
•

NÄU
✓ Møte NÄU Avelsgruppe – 09.11.2022 – neste møte 25.01.2023

•

Vedtak fra NKKs Domsutvalg i sak NKK-2022-07-M9Z4G3 Brudd på taushetsplikten

•

Innspillsmøte om forskrift om avl av hund - 09.11.2022
NEKF var representert.

•

Styrets representasjon i perioden. Orientering fra styremedlemmene.
NKK RS, ref. nyhetssak NEKFs hjemmeside
Interjaktprøven v/ Leder Endre Stakkerud

•

HS-vedtak 129/22 Registrering av utenlandske hunder av norske hunderaser fra land
uten FCI-kennelklubb

Saksnr.
FS.sak.91.22

Sakstittel
Økonomi

Saksutredning:
Vekstra har levert perioderapport – den er gjennomgått og avdekket noen feilføringer som de
blir bedt om å rette opp i.

Vedtak:
Arbeidsfordeling diskuteres med regnskapskontoret og forslag legges fram på neste møte.

Saksnr.
FS.sak.92.22

Sakstittel
Søknad om opprettelse av Nordvest Elghundklubb

Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt henvendelse fra initiativtakere til opprettelse av ny områdeklubb,
hvor de ber FS innstille ovenfor RS om opprettelse av Nordvest Elghund klubb med Møre og
Romsdal som aktivitetsområdet.

Vedtak:
Forbundsstyret tar søknaden til etterretning og forbereder saken til RS 2023.

Saksnr.
FS.sak.93.22

Sakstittel
Søknad NEKFs Hederstegn i sølv

Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt søknad fra en områdeklubb. De ønsker å tildele ett medlem
forbundets hederstegn i sølv, for dens store innsats for klubben i mange år.

Vedtak:
Forbundsstyret gir sin tilslutning at kandidatene tildeles NEKFs hederstegn i sølv.

Saksnr.
FS.sak.94.22

Sakstittel
NM Arrangement

Saksutredning:
Det legges ned en formidabel dugnadsinnsats før, under og etter et NM arrangement og
områdeklubbene gjør en veldig god jobb som har resultert i mange vellykkede arrangementer.
Forbundsstyret ser at det allikevel er ulik praksis på gjennomførelsen av NM arrangement og
ønsker å utarbeide et hjelpeverktøy for de som tar på seg å arrangere NM for NEKF. Dette for
at områdeklubbene har noe å støtte seg til i planleggingen og gjennomføringen.

Vedtak:
Forbundsstyret tar utgangspunkt i planleggingsverktøy som Hedmark EHK benyttet under sitt
arrangement i 2018.

Saksnr.
FS.sak.95.22

Sakstittel
Oppfordring til forbud mot jakt med løshund - NOAH

Saksutredning:
Forbundsstyret har blitt gjort oppmerksom på at NOAH – for dyrs rettigheter, har sendt en
anmodning om forbud mot jakt med løs hund til Landbruks- og Matdepartementet og Klimaog Miljødepartementet den 07.02.2022.
Møte i JD 17.11.2022 som vedtok å sende en henvendelse til NKK vedrørende NOAHs
innspill, dialogmøte med NJFF og KLD/LMD invitasjon til innspillsmøte om viltloven.
Vedtak:
JDs initiativ tas til etterretning og vi imøteser NKKs tilbakemelding.

Saksnr.
FS.sak.96.22
•

Sakstittel
Eventuelt

NEKFs Lover.
FS mottok en henvendelse/oppfordring fra LKK. De siste årene ser LKK at lovverket
til NEKF stadig trenger tolkninger fra områdeklubber. LKK har ved noen
lovtolkningsspørsmål rådført med jurist i NKK uten at dette er har vært spesielt
avklarende.
LKK mener derfor at lovverket for NEKF på nytt bør gjennomgås, og at FS initierer
dette ovenfor RS 2023. FS ber RS om mandat til å oppnevne en lovkomite, og som via
FS legger fram sin innstillig om eventuelle lovendringer for RS 2024.
Forbundsstyret ber LKK belyse punktene som har vært oppe til tolkninger.

•

Regnskap NM Løshund
Forbundsstyret har mottatt regnskapet og referat for NM Løshund fra
arrangørklubbene for utbetaling av vedtatt tilskudd på kr. 20.000, -. Tilskuddet
utbetales.

•

Det utarbeides en rutine ved innsetting/avgang av utvalg og komiteer.

