STYREMØTEREFERAT
DATO:
STED:

12. - 13.1.2007
Garder Kurs- og Konferansesenter

DELTAGERE:

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

FORFALL:

FS.sak 54.06 Referatsaker
- Styremøtereferat fra 15.-16.12.06
Kommentarer omkring avlrådskurs, behandlet under FS. sak 71.06 Eventuelt.
-

Brev fra Nord-Trøndelag EHK –
o Dommere som ikke har dømt de tre siste årene
Saken drøftet og NEKF avventer NKKs dommeroppdatering 2007.
-

Forespørsel fra Jotunfjell Fjordane EHK
- Regionale samlinger for opplæring i bruk av det nye medlemsregistret.
Saken drøftet, saken tas opp til NKK for drøfting.

- Innspill fra JD om stambokregistrering og medlemsverving i NKK
Forbundsstyret ønsker at registrering og oppdateringer av stambokregistrering
fortsetter i regi av NKK som i dag. Forbundsstyret støtter forslaget fra JD om at
ikkemedlemmer i raseklubb betaler høyere avgift enn de som er medlemmer.
Henstilling til områdeklubbene om at deltagerne i de enkelte arrangement
sjekkes opp mot medlemsregistret om gyldig medlemskap, dette gjelder også
deltagere som er medlemmer i NJFF.
- Drift og administrasjons konsept for jakthunddivisjonen, utkast
Konseptets omtale og beskrivelse av datautvalg og området data ble drøftet.
NEKF opprettholder sitt datautvalg som skal være tilgjengelig spisskompetanse
for områdeklubbene i dataspørsmål omkring utstilling og prøver.
En i utvalget blir utnevnt som NEKF sin representant inn i JDs datautvalg.
Marianne tar med seg innspillene om data- og webbløsninger til møtet i JD
førstkommende tirsdag.
- Laikaklubben Norge
Drøfting i forbundsstyret omkring denne saken utstettes til neste møte og at
saken drøftes med Trond Trovåg innen møtet.
- Elghunden – innspill på innhold
Elghunden etablerer en spalte i bladet som skal omhandle Jakthunddivisjonen
og dens virksomhet.
Spalte på ”hundefører og jegernivå” som omhandler mat og utnyttelse av viltet.
FS.sak 55.06 Saker under behandling og oppfølging
Avtaler med sponsorer
Iht. intensjonsavtale med FK Øst Vest skal det faktureres for kr. 15.000 i 06.
Styreleder arbeider videre med aktuelle sponsorer.
Mandat datautvalg
Avventes til behandling av datautvalg i Jakthunddivisjonen er gjennomført.

FS.sak 56.06 Søknad fra Nord-Trøndelag EHK
- godkjenning av endring i Lov for Nord-Trøndelag EHK
Lovendringen som det er søkt om fra Nord-Trøndelag EHK drøftet i
forbundsstyret og med Lov- og kontrollkomiteen.
Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner lovendringen slik det foreligger og er søkt om fra
Nord-Trøndelag EHK.

FS.sak 57.06 Søknad fra Gudbrandsdal EHK
- arrangør av NM Bandhund 2008
- Gudbrandsdal EHK 40 år i 2008
Vedtak:

NM arrangementene tildeles etter søknad slik:
Buskerud EHK er tildelt NM Løshund 2008.
Gudbrandsdal EHK tildeles NM Bandhund 2008.

FS.sak 58.06 Brev fra Hordaland EHK
- søknad om økonomisk støtte til elghundseminar, Norsk elghund, svart i
tilknytning til utstilling i Hordaland EHK, siste helg i mai -07.
Vedtak:

Forbundsstyret bevilger kr. 2.000,- til elghundseminaret i Hordaland EHK.

FS.sak 59.06 Søknad fra Nord-Hålogaland EHK av 3.1.06
- dispensasjon fra regelen om at prøveleder må være aut. dommer
Vedtak:

Forbundsstyret avslår dispensasjonssøknaden og anbefaler at Nord-Hålogaland
EHK søker samarbeid med andre klubber.

FS.sak 60.06 Uttaksregler for NM Løshund og Bandhund
- uttalelse/behandling i Løs- og Bandhundkomiteen
Forbundsstyret har fått tilbake forslag fra Løs- og Bandhundkomiteen til
endringer av Uttaksregler for NM Løshund og Bandhund.
Endringsforslagene drøftet med følgende konklusjon og vedtak.
Vedtak:

Stein Briskeby redigerer og setter opp Uttaksregler for NM Løshund og
Bandhund med bakgrunn i drøftingen og konklusjonene fra saksbehandlingen i
forbundsstyret og Løs- og Bandhundkomiteen. Reglene legges frem for endelig
vedtak på neste forbundsstyremøte.

FS.sak 61.06 Uttaksregler for Nordisk Mesterskap Løshund
- uttalelse/behandling i Løshundkomiteen
Forbundsstyret har fått tilbake forslag fra Løs- og Bandhundkomiteen til
endringer av Uttaksregler for Nordisk Mesterskap Løshund.
Endringsforslagene drøftet med følgende konklusjon og vedtak.
Vedtak:

Stein Briskeby redigerer og setter opp Uttaksregler for Nordisk Mesterskap
Løshund med bakgrunn i drøftingen og konklusjonene fra saksbehandlingen i
forbundsstyret og Løshundkomiteen. Reglene legges frem for endelig vedtak
på neste forbundsstyremøte.
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FS.sak 62.06 Regler for Elgsporprøve
- uttalelse/behandling i Løshundkomiteen
Vedtak:

Stein Briskeby og Arne Sandin bearbeider regelverket ut fra innspillene som er
kommet og oversender dette til NKK innen 31.1.07.

FS.sak 63.06 Representantskapsmøtet 2007
- 14.4.07
- Medlemskontingenten 2008
Medlemskontingenten for 2008 skal legges frem for RS 2007 som sak. Denne
skulle vært utsendt til klubbene før 31.12.06.
Vedtak:

Forbundsstyret foreslår at medlemskontingenten til NEKF for 2008 til kr.
100,00 samme som for 2007.

FS.sak 64.06 Formannsmøtet 2007
- 13.4.07
Program:
Kl. 16.00
Åpning v/styreleder Oddbjørn Skauerud
Kl. 16.20
HD, røntging, avlesning og problematikk v/ vet. Ingolf Hansen
Kl. 17.30
Paneldebatt
Innlegg fra forbundsstyret:
- Nye utstillingsregler
- Nye NKK, erfaringer så langt
- Medlemsbladet Elghunden, webbløsninger
- Jakthundinstruktørutdanning
- o.a.
Kl. 21.00
Middag
Avlrådsmøte avholdes 14.04.07
FS.sak 65.06 Økonomi
- foreløpig regnskap for 2006
- budsjett for 2007
Vedtak:

Regnskap for 2006 slik det foreløpig er fremlagt tas til etterretning.
Budsjettet for 2007 legges frem for RS til godkjenning.

Vedtak:

Årboka 2007 blir produsert og utsendt etter at purrefristen, 15.2.07, fra NKK
for betaling av medlemskap for 2007 er gått ut. Årboka 2007 blir kun utsendt
til de av medlemmene som har betalt medlemskapet innen denne fristen.

FS.sak 66.06 Avlsutvalget for Jämthund
- oppsigelse som medlem i avlsutvalget
Det arbeides videre i forbundsstyret om å finne ny medlem til avlsutvalget for
jämthund.
FS.sak 67.06 Hundesport
- klubbspalter
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Forbundsstyret drøftet Hundesport og på hvilken måte NEKF kan utnytte
bladet som en informasjonskanal for forbundets virksomhet.
Hundesport som informasjonskanal sees også i sammenheng med webbløsning.
Forbundsstyret ser nødvendigheten for en gjennomgang og eventuelt endring
av dagens webbløsning. Flere løsninger vart drøfte, også kombinasjonen
webbløsninger og bruk av Hundesport.
Vedtak:

Arnfinn Lien har forbundsstyrets mandat til å arbeide videre med de
alternativene forbundsstyret har konkludert med.

FS.sak 68.06 Sak fra Jotunfjell Fjordane EHK
- elghund skutt på åte
Forbundsstyret har drøftet saken med konklusjonen om å avvente eventuell
avgjørelse fra rettsystemet.
FS.sak 69.06 Funksjonen forbundssekretær
- arbeidsoppgaver etc.
Vedtak:

Ny arbeidsavtale med Arild Visdal vedtatt.

FS.sak 70.06 Eventuelt
Materiell for stand
Arild Visdal arbeider videre med utarbeidelse av utstillingsmateriell og legger
frem forslag til neste forbundsstyremøte.
Avlrådskurs
Forbundsstyret tar til etterretning de innspill som har kommet etter at denne
saken var oppe på forrige forbundsstyremøte. Saken vart drøftet og fikk
følgende vedtak:
Vedtak:

De av NEKFs avlrådsmedlemmer som er påmeldt til avlrådskurs 27.-28.1. får
sine kursutgifter dekt fullt ut. De som er påmeldt fra områdeklubbene skal
de respektive områdeklubbene dekke utgiftene for.
Oppdatering av program for registrering av jaktprøve
Utarbeidelse av brukermanual og oppdatering/forbedring av program for
registrering av jaktprøver er ennå ikke gjennomført fra NKK etter tidligere
henvendelser til NKK. Dette er svært kritikkverdig og forbundsstyret vil på
nytt sette frem krav om at dette blir gjort umiddelbart.

Vedtak:

Forbundssekretæren tilskriver HS i NKK om saken med kopi til
Jakthunddivisjonen.
Brev fra NKK, datert 4.1.07 – Endring av aktivitetsavgift
Forbundsstyret drøftet brevets innhold og konsekvensene for områdeklubbenes
økonomi omkring avholdelse av jaktprøver. Forbundsstyret ser ikke den
dramatiske endringen når det gjelder utstilling, men for jaktprøvene og spesielt
for to-dagersprøvene vil dette ha en betydelig konsekvens for arrangørene.
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Vedtak:

HS i NKK tilskrives for å komme i forhandlingsposisjon for å drøfte og endre
aktivitetsavgiften for jaktprøvene. Kopi av brev til Jakthunddivisjonen.
Områdeklubber som ikke har lagt inn jaktprøver i DWA
Hvis det er områdeklubber som har problemer med å få lagt inn jaktprøver i
DWA, MÅ disse umiddelbart ta kontakt med en av forbundets kontaktpersoner
på dette området.

Vedtak:

De jaktprøver for 2006 som ikke er lagt inn i DWA fra områdeklubbene innen
31.1.07, vil IKKE bli publisert i Elghunden.

Neste forbundsstyremøte avholdes på Garder Kurs- og Konferansesenter 9. og 10.3.07.
Gardermoen 13.1.07
Arild Visdal
referent
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