STYREMØTEREFERAT
DATO:
STED:

9. – 10.3.2007
Garder Kurs- og Konferansesenter

DELTAGERE:

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn
Guttorm, Knut Ole Røed, Arne Sandin og Arild Visdal

FORFALL:

FS.sak 01.07 Referatsaker
- styrereferatet fra forrige møte
- Ellen Stene ang. GROM
- Brev fra Svenske Älghundklubben, test av prøveregler i Kanus
- Klage på dommer
- Dom i Øvre Romerike Tingrett, elghund skutt
FS.sak 02.07 Saker under behandling og oppfølging
Elgsporprøvereglementet sendt til NKK for godkjennning
- svar avventes
Registreringsskjema for sykdom fra avlsutvalget Jämthund
- skjemaet sendes de andre avlsutvalgene for uttalelse
JDs datautvalg
- Stein Briskeby, representerer NEKF mht. jaktprøver
- Per Helge Pedersen, representer NEKF mht. avl
FS.sak 03.07 Jakthunddivisjonen v/ Marianne
Aktuelle saker:
Samarbeidsavtalen mellom NKK og NJFF
- ikke ferdigbehandlet mellom partene
Kommunale forskrifter om hundehold
- oversendt til red. i Elghunden for publisering
Prosedyrer og oppgavfordeling mellom NKK jakt- og brukshundavdeling og
JD og dens samarbeidende klubber og forbund
- skille jakt- og brukshund i to avdelinger
Oppfølging av ikke betalte medlemskap/dugnad
- tas opp som sak på formannskapsmøtet
Tydeligere identifisering av jaktprøvepremierte hunder
- saken er oversendt til JD
Nye utstillingsregler
- en del uklarheter ute i miljøet vedr. de nye reglene, reglene tas opp som sak
på formannsmøtet
Forventninger til NKK
- brev til alle medlemmene i JD med oppfordring om tilbakemelding om
forventninger av det fremtidige NKK
Tilbakemelding på brevets innhold samordnes med Jakthunddivisjonen.
FS.sak 04.07 Søknad fra Gudbrandsdal EHK
- søknad om Stort Cert i anl. 40-årsjubileum og utstilling
Vedtak:

NEKF videresender søknaden til NKK for behandling.

FS.sak 05.07 Søknad fra Nord-Hålogaland EHK
- ang. dispensasjon for prøveleder som fyller vilkårene for denne funksjonen
Vedtak:

Anbefales ikke. Nord-Hålogaland EHK tilskrives.

FS.sak 06.07 Sak fra Jotunfjell Fjordane EHK
- elghund skutt på åte, saken henlagt av politiet
Vedatk:

NEKF kan ikke ta stilling i saken, da dette er en sivilsak.

FS.sak 07.07 Disiplinærutvalg
- må NEKF opprette disiplinærutvalg?
- kan Lov- og Kontrollkomiteen inneha denne funksjonen ?
- endring av lovverket ?
Vedtak:

NEKF ivaretar alle disiplinærforhold gjennom forbundets lovverk og gjennom
NKK sitt lovverk. NEKF iverksetter ingen opprettelse av disiplinærutvalg før
eventuelle pålegg gjennom godkjennelsen av forbundets lovverk i NKK
foreligger.

FS.sak 08.07 Uttaksregler for NM Løshund og Bandhund v/Stein
- endelige regler
Stein Briskeby renskriver endelig forslag til uttaksregler som fremlegges til
godkjenning på neste styremøte.
FS.sak 09.07 Brev fra Telemark EHK
- Forslag til endringer vedrørende NM
Forslaget fra Telemark EHK ble drøftet med følgende konklusjon og vedtak:
Vedtak:

Forslaget innarbeides i uttaksreglene for NM.

FS.sak 10.07 Ekstra arbeid i forbindelse med innlegging av jaktprøver
NKK v/Vidar Grundetjern måtte inn å skrive om innlagte prøveresultater fra en
av områdeklubbene for at disse skulle kunne tas inn i Elghunden.
- hvem skal dekke kostnadene fra NKK ?
Vedtak:

NEKF dekker kostnadene ved denne anledningen.

FS.sak 11.07 Spalteplass i Hundesport
- hvordan benytte tildelt spalteplass?
I nr. 1/07 av Elghunden er det annonsert etter web-redaktør. Forbundsstyret
vurderer å legge ansvaret til den nye web-redaktøren for å legge ut informasjon
og stoff fra NEKF i Hundesport.
Inntil ny web-redaktør er på plass vil redaktøren for Elghunden utføre dette
Arbeidet.
FS.sak 12.07 Avlsutvalget for Jämthund
- nytt medlem
Avlsutvalgene for Svensk Kvit Elghund, Laikarasene , Jämthund og Karelsk
Bjørnehund ble grundig drøftet. Drøftingene ble gjort på bakgrunn av signaler
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fra elghundmiljøet og respektive raseklubber i rasenes hjemland. Etter
drøftingene ble følgende konklusjon gjort og vedtak fattet.
Vedtak:

Avlsutvalget for Jämthund endres og får følgende sammensetning:
Pär Nilsson og Per Sollihagen.
Avlsutvalget for laikarasene endres og får følgende sammensetning:
Leif Arne Iversen og Jens Arne Kvello.
Forbundsstyrelederen tar kontakt med Svenska Vita Älghundklubben for
drøfting av avlsarbeidet i Norge.

FS.sak 13.07 Kurs i grunndressur – kurs for offentlig ettersøk
- grunnlag for ”nye dommere” ?
Godkjente instruktører for denne utdanningen/kurs er medlemmer av NEKF og
Forbundsstyret ønsker å benytte disse til kurs i regi av NEKF.
Dette ønskes drøftet på førstkommende formannsmøte.
FS.sak 84.07 Regnskapet for 2006
- endelig regnskap for 2006
- budsjett 2007
Vedtak:

Fremlagt regnskap for 2006 vedtas som Forbundsstyrets regnskap for 2006.
Fremlagt budsjett for 2007 vedtas lagt frem til godkjenning på RS 2007.

FS.sak 85.07 Innkomne RS-saker
Sak fra:
Jotunfjell Fjordane EHK
1. Nye rutiner for overføring/innkreving av medlemskontingent til
NEKF
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget fra Jotunfjell Fjordane EHK.
Østerdal EHK
1. Krav for å gå løshundprøve – krav til ettersøkshund
Forbundsstyrets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget i det forslaget ansees som en endring av
jaktprøvereglene og ser det som uheldig å foreta enkeltvise justeringer årlig,
men ser behovet for evaluering.
Saken oversendes Løshundkomiteen for å tas inn i evalueringen av
jaktprøvereglene.
Forbundsstyret anmoder Løshundkomiteen å foreta en samlet evaluering av
innkomne forslag/korrigeringer i perioden 2005 – 2007. Løshundkomiteen
anmodes eventuelt fremme endringsforslag for jaktprøveregler på RS 2008.
Forbundsstyret tar kontakt med DN for avklaring av eventuelle missforståelse i
sakens anledning fra DN.
2. Tolkning av Moment 1 i jaktprøver for løshund
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Forbundets innstilling:
Forslaget støttes ikke, jmfr. begrunnelse i sak. XX
Vestoppland EHK
1. For å oppnå 1. premie kreves minimum 5 poeng i alle momenter
unntatt i moment 10.
Forbundets innstilling:
Forslaget støttes ikke, jmfr. begrunnelse i sak. XX
2. Moment 1: Alle søksturer skal telle
Forbundets innstilling:
Forslaget støttes ikke, jmfr. begrunnelse i sak. XX
3. Moment 5: Ganglos bedømmes etter skjønn
Forbundets innstilling:
Forslaget støttes ikke, jmfr. begrunnelse i sak. XX
Hedmark EHK
1. Utvidelse av tiden for å arrangere jaktprøver frem tom. 31. januar
Forbundets innstilling:
Forslaget fra Hedmark EHK støttes.
Vestfold EHK
1. Tillegg i jaktchampionatreglene for elghundrasene
”Første premie av en av dagene på feilslått to-dagersprøve kan
erstatte en-dags seperatprøve”
Forbundets innstilling:
Forslaget støttes ikke, jmfr. begrunnelse i sak. XX
Telemark EHK
1. RS avholdes hvert annet år med formannsmøte i mellomperioden.
Forbundets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget til Telemark EHK. Forbundsstyret foreslår
at saken utredes med hensyn til lovverket, økonomi etc. og legger frem saken
til behandling på RS 2008.
Helgeland EHK
1. RS-møtet fom 2008 flyttes tilbake til Værnes
Forbundets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Helgeland EHK.
2. Medlemmene velger selv om de vil ha tilsendt ”Hundesport”
Forbundets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget fra Helgeland EHK.
Gudbrandsdal EHK
1. Tydelig Identifisering av jaktpremierte hunder
Forbundets innstilling:
Forbundsstyret støtter forslaget fra Gudbrandsdal EHK.
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2. Mulighet til å velge bort bladet Hundesport
Forbundets innstilling:
Forbundsstyret støtter ikke forslaget jmfr. sak fra Helgeland EHK
FS.sak 06.07 Sak fra Sør-Trøndelag EHK
Henstilling til Forbundsstyret/Lov-og kontrollkomiteen om å innarbeide i
lovverket omtale Representanter til NKK sitt RS og Jakthunddivisjonen.
Vedtak:

Forbundsstyret arbeider med saken og legger denne frem for RS 2008.

FS.sak 07.07 Eventuelt
Innspill fra Harald Risnes angående annonsering av NEKF i diverse blader.
Forbundsstyret tar innspillet med i arbeidet om markedsføring.

Arild Visdal (sign.)
referent
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