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INSTRUKS FOR UNGDOMSUTVALGET I NEKF
Ungdomsutvalget utnevnes av Forbundsstyret for to år av gangen på første
styremøte etter RS. Ungdomsutvalget innkalles til minst ett årlig felles møte.
Dette gjøres i forbindelse med avholding av RS.
Ungdomsutvalget’s koordinator bør sitte i forbundstyret og utnevnes av
forbundsstyret i samme periode og har ansvaret for innkalling, saksliste og
gjennomføring av dette møtet.
Ungdomsutvalget består av to dertil egnede personer og er Norske
Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt redskap i ungdomsarbeidet mot
områdeklubbene og elghundrasene, og står ansvarlig overfor NEKF i dette
arbeidet.
Det føres protokoll(fortrinnsvis elektronisk) over behandlingen av alle saker i
utvalget. Alle utvalgets papirer (dokomenter) er NEKF eiendom. Kopier av
protokoller sendes Forbundsstyret løpende. Har ungdomsutvalget behov for kjøp
av tjenester i forbindelse med utøvelse av sitt virke skal dette godkjennes av
Forbundsstyret.
1. Ungdomsutvalget skal ha løpende informasjon fra Forbundsstyret om saker
som Forbundsstyret får kjennskap til som kan ha betydning for
Ungdomsutvalget’s arbeid. Ungdomsutvalget skal sende årsberetning til
Forbundsstyret.
2. Ungdomsutvalget’s inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap.
Forbundsstyret fastsetter eventuelt godtgjøring for medlemmer i
Ungdomsutvalget.
3. Ungdomsutvalget skal bidra til at NEKF sitt ungdomsarbeid formidles til
medlemmene, områdeklubber og andre aktuelle sammarbeisparter som skoler
etc.
4. Ungdomsutvalget skal være inspiratorer og pådrivere i avholdelse av
ungdomsmesterskap for både løshund- og bandhundprøver.
Ungdomsmesterskapet avholdes som egen endags samlet jaktprøve.
5. Uttagsregler for deltagelse i ungdomsmesterskap:
 Selv ført hund til premiering på terminfestet prøve det være seg som
løhundprøve eller bandhundprøve.
6. Deltagelse på ungdomsmesterskap kan enhver person som er medlem av en
områdeklubb. Ungdom kan delta ut det året de fyller 21 år.

7. Samme person kan delta på ungdomsmesterskap max. 2 ganger.
8. Ungdomsutvalget kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers
av interesseområder, samt ekspertise der utvalget finner dette tjenelig for
ungdomsarbeidet.
9. Ungdomsutvalget skal samarbeide med komiteer innen NEKF og andre
aktuelle fora som er formålstjenelig for ungdomsarbeidet.

Sted:

Dato:

Som medlem av Ungdomsutvalget er undertegnede kjent med de retningslinjer
som her legges til grunn i denne instruks og innholdet.
Medlem av ungdomsutvalget i Norske Elghundklubbers forbund:
.........................................................

Sign……………………................... Sign…………………………………

