
                               Norske                                                     Møteprotokoll 

                         Elghundklubbers Forbund                             Forbundsstyret                                                               

                                                                                          

Møtested:  Garder Kurs og Konferansesenter 

Dato:   09.-10.12.2022    

Tid:   Kl. 16.00-19.00 og kl 09.00-14.00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 

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

Ellen Tråen Styremedlem  
  
  

Faste medlemmer som ikke møtte: 

 

Vara-medlemmer som møtte: 

Ståle Bakkemo 1.vara  
 

Andre inviterte som møtte: 
 

 

 

SAKLISTE: 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.97.22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FS.sak.98.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

FS.sak.70.22 Innsetting av redaksjonsråd – Elghunden 

FS.sak.99.22 RS Saker 2023  

FS.sak.100.22 Viltloven - høring 

FS.sak.101.22 Avlsprogram – høring/innspill 

FS.sak.102.22 Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2023 

FS.sak.103.22 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

Gardermoen 10.12.2022 

Elin Elg Trøen 

Forbundssekretær NEKF 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.97.22 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 18.11.2022 er tidligere sendt til styrets medlemmer for 

gjennomlesning og kommentar. 
 

 

Vedtak: 

Innkalling, dagsorden og protokoll fra styremøte 18.11.2022 godkjennes. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.98.22 Drøftings-, orienterings- og referatsaker 

 

Saksutredning: 

• Aktivitetsliste 

 

• NÄU  

 

• Styrets representasjon i perioden. Orientering fra styremedlemmene. 

Endre Stakkerud representerte NKK i møte LMD og KMD. 

 

• Registrering av gentester fra norske og utenlandske hunder. 

NKK ved Renate Sjøli informere om at NEKFs problemstilling vedrørende 

registrering av utenlandske DNA-resultater er bragt videre inn til NKKs Hovedstyre 

som sak til førstkommende HS-møte 6.desember. Problemstillingen blir lagt frem 

sammen med lignende problemstilling som er fremmet av Norsk Yorkshireterrier 

klubb og Norsk Schnauzer og Bouvier klubb. Utfallet av HS-saken i HS-protokollen 

vil bli lagt ut på følgende side når den publiseres i etterkant av møtet: 

https://www.nkk.no/omnkk/organisasjonen/hovedstyret/ 

 

 

https://www.nkk.no/omnkk/organisasjonen/hovedstyret/


• HD Indeks beregning for svenske hunder. 

Renate Sjølie, veterinær NKK videreformidler problemstillingen NEKF løfter om HD-

indeks videre til NKKs andre veterinær William Bredal, som har ansvaret for HD hos 

NKK. 

 

• Utvidet prøvesesong Bandhund 

NKKs Jakthundkomite behandlet søknaden fra NEKF den 16.11.2022 om utvidelse av 

prøvesesongen for Bandhund til 31.01. Jakthundkomiteen vedtok at prøvesesongen for 

Bandhundprøver blir utvidet, slik at de kan avholdes i januar. Vedtaket gjelder fra 

01.01.2023 

 

• Norsk jaktchampion bandhund- gyldig for å løse ut finsk utstillingschampionat 

Finske Kennel Klubben tildeler ikke finsk utstillingschampionat på grunnlag av 

resultater fra bandhundprøver, da de ikke anser dette å være rasetypiske jaktprøver for 

elghund av rasen Norsk Elghund Grå. NEKF. NKKs Jakthundkomite behandlet 

søknaden fra NEKF den 16.11.2022 Vedtak: NKKs Jakthundkomité støtter NEKF i 

denne saken og sender den videre til NKKs Hovedstyre/Nordisk Kennel Union (NKU) 

for videre behandling. 

 

• Elghunden – utgivelser 2023 – tidsfrister 

 

• Oppstart budsjett 
Involvere utvalg og komiteer i forarbeidet. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.70.22 Opprette redaksjonsråd – Elghunden 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret har tidligere i FS.sak 70.22 vedtatt at det skal opprettes redaksjonsråd for 

tidsskriftet Elghunden. Redaksjonsrådet skal bistå redaktøren i faglig råd for utarbeidelse av 

Elghunden.  

 

Forbundsstyret oppnevner medlemmene i Redaksjonsrådet, om i hovedsak bør bestå av 3-5 

medlemmer, som både kan være pressefaglige personer og personer som har fagkompetanse 

på de fagfeltene som Norske Elghundklubbers Forbund har som arbeidsoppgaver. Redaktøren 

er selvskrevent medlem av redaksjonsrådet. I tillegg skal forbundsstyret være representert, 

fortrinnsvis Forbundsstyrets leder.  

Det redaksjonelle ansvaret er alltid plassert hos redaktøren. Redaksjonsrådet skal hjelpe 

redaktøren i det redaksjonelle arbeidet, ved å gi råd om både det faglige innholdet i tidsskriftet 



Elghunden og komme med ideer om stoff og bistå redaktøren med å finne frem til 

bidragsytere til stoff. Medlemmene av redaksjonsrådet kan også på eget initiativ komme med 

stoff til bladet. Redaksjonsrådet kan også bistå redaktøren i arbeidet med å skaffe annonser i 

bladet. 

Rådet består av følgende personer: 

Endre Stakkerud 

Elin Elg Trøen 

Dagh Bakka 

Jon Erling Skåtan 

Steinar Tessem 

 

 

Vedtak: 

Medlemmer i redaksjonsrådet som skal fungere i det kommende arbeidsåret ble oppnevnt av 

forbundsstyret. Hjemmesiden oppdateres. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.99.22 RS Saker 

 

Saksutredning: 

Forbundsstyret behandlet og klargjorde følgende RS saker for utsending til områdeklubbene 

14.01.2022: 

• Helsefremmende tiltak for avl – Norsk Elghund Sort 

• Nasjonal Unghundprøve – oppfølging RS Sak 10.4.20 

• Oppheve vedtaket - 4 år i utvalg-komite 

• Opprettelse av Nordvestlandet Elghundklubb 

 

 

Vedtak: 

Saker bearbeides og sendes ut til områdeklubbene 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.100.22 Viltloven - høring 

 

Saksutredning: 

Viltloven er gjenstand for revidering og Landbruks- og matdepartementet og Klima- og 

miljødepartementet vil jobbe med revideringen. NKK ønsker å sende et skriftlig innspill innen 

fristen som er 31.12.  I den anledning vil vi utfordre dere på å sende oss noen punkter til de 

spørsmålene NKK er bedt å komme med innspill til i denne omgang.  

 

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har bedt NKK svare på 

følgende spørsmål:  

 

• Hvilket behov er det for regler om ettersøk? 

Det er ingen særskilt lovbestemmelse om ettersøk i dagens lov. 

• Er det behov for ytterligere regler om bestandsregulering for høstbart vilt? 

I dagens lovverk er det begrenset med virkemidler dersom en bestand ikke blir 

beskattet tilstrekkelig gjennom jakt- og fangst. 

• Hvordan bør reglene for jaktvåpen og utstyr utformes i en ny lov? 

Teknologiutviklingen går raskt, og det kan diskuteres om dagens lovverk er tilpasset i 

tilstrekkelig grad. 

 

Skriftlige innspill må være NKK i hende senest torsdag 15.desember 2022 

 

 

Vedtak: 

Jakthunddivisjonen, kompetansegruppe ettersøk og jakthundkomiteen i NKK samarbeider om 

skriftlig innspill til den nye viltloven. 

 

 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.101.22 Avlsprogram – høring/innspill 

 

Saksutredning: 

NKK har invitert til å gi innspill til avlsprogram. NKK ved administrasjonen sendte ut forslag 

til avlsprogram på høring, på vegne at HS. Hovedstyret har sendt forslag til form for 

avlsprogrammene, samt prosess for utarbeidelse av første versjon og videre revisjon og 

håndtering i organisasjonen, på høring til raseklubber og forbund. Høringen er sendt ut via en 

elektronisk løsning, for å sikre kvalitet i innhenting av svarene og for å forenkle 

oppsummeringen i etterkant. NEKF mottok en e-post med en lenke til høringen.  



 

Bakgrunn: 

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny forskrift om avl av hund. Det er sannsynlig at den 

nye forskriften vil pålegge NKK å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer.  

I utkastet til forskrift fremkommer det blant annet at: 

- NKK defineres som en avlsorganisasjon 

 -Hunder skal ikke brukes i avl uten å være registrert hos en avlsorganisasjon 

 -Avlsorganisasjoner skal sikre at det finnes avlsprogram for alle hunder de har ansvar for 

 -Avlsprogrammene skal sikre at hunder ikke brukes i avl dersom de har arvelige egenskaper 

som kan påføre avkommet unødvendige belastninger 

 

Om forslaget: 

I det vedlagte høringsnotatet skisseres et forslag til avlsprogrammenes form og oppbygging, 

hvordan man ser for seg at prosessen med å utarbeide første versjon av avlsprogrammene skal 

foregå, samt videre prosess og formell håndtering i organisasjonen. 

 

Blant annet foreslås det at: 

- Avlsreglene som i dag er fordelt på flere nivåer samles i ett regelverk (Avlsprogram). 

- Utarbeidelse av avlsprogrammene blir en todelt prosess: én prosess for å sammenfatte første 

versjon av avlsprogrammene, og en annen prosess for videre revisjon og oppfølging. 

Under utarbeidelsen av forslaget har det blitt lagt vekt på at: 

-Utarbeidelsen av avlsprogrammene skal være systematisk og forutsigbar. 

-Avlsprogrammene i all hovedsak skal baseres på regler og retningslinjer som allerede er 

vedtatt av raseklubber og forbund 

-Avlsprogrammene skal sikre sunn avl 

 

 Høringsfristen er 28. februar 2023. 

 

 

Vedtak: 

Avlsstrategisk utvalg utarbeider forslag til høringssvar.  Avsjekking med forbundsstyret tas i 

et teamsmøte før svarfristen. 

 
 

 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.102.22 Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2023 

 

Saksutredning: 

På RS 2019 RS Sak 9 Fastsetting av medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2020, 

ble det fattet vedtak om at kontingenten jf. NEKFs lover § 2-3 første ledd: «Alle 

medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent som er fastsatt av 

Representantskapsmøtet i NEKF» Norske Elghundklubbers Forbunds andel av kontingent for 

2019 settes til kr 235,- Grunnkontingenten indeksreguleres årlig med virkning fra 2020, med 

utgangspunkt i konsumprisindeks for 2019. 



 

Kontingentsatsen for 2022 er fastsatt av Representantskapet til kr. 250,-. Ved 

indeksregulering for kontingenten for 2023 med indeksutviklingen det siste kjente året fra 

oktober 2021 til oktober 2022 blir justeringen 7,5%. Beregnet fra årets kontingent for 2022 på 

kr. 250,- vil en matematisk beregnet kontingent for 2023 bli kr 268,77. Med vanlig 

forhøyingspraksis til nærmeste 5 krone vil dette bli kr. 270,- 

 

 

Vedtak: 

Forbundsstyret justerer medlemmenes andel av kontingent til forbundet for 2023 i henhold til 

vedtaket fattet av RS i 2019.  Kontingenten for 2023 vil etter dette utgjøre kr 270,00,- 

 

 
 

 
 

Saksnr. Sakstittel 

FS.sak.103.22 Eventuelt 

 

• Søknad NM Bandhund 2025 

Forbundsstyret tildeler GEHK og JFEHK NM Bandhund 2025 etter innkommet 
søknad. 

 

• Struktur hjemmeside 

 

• Møtedatoer forbundsstyremøter januar-april 2023 

17. januar kl 17.00  Teamsmøte 
  14. februar kl 17.00  Teamsmøte 

  11. mars kl 09.00 Gardermoen 

21.april kl 15.00 Gardermoen (før RS) 

 

• Annet 
10.-11. juni  Oppdretterkonferanse 

  Mars 2023  Prøvelederkurs 

 

 
 

 

Neste forbundsstyremøte 17.januar 2023 kl.17.00 på teams. 


