STYREMØTEREFERAT
DATO:
STED:

9. – 10.12.08
Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen

DELTAGERE:

Ellen Krogstad, Stein Briskeby, Asbjørn Guttorm, Arild Nilfjord (møtte for
Marianne Holmli), Kristian Hestvåg og Arild Visdal. Knut Ole Røed møtte fra
Lov- og kontrollkomiteen
Marianne Holmli

FORFALL:

FS.sak 95.08

Referat-/drøftingssaker
- referat fra forbundsstyremøtet 7. – 8.11.08
- møte mellom NEKF og Laikaklubben Norge, 11.11.08
Orientering om status fra de drøftingene som har blitt
gjennomført og de drøftinger som skal gjennomføres frem til
Formannsmøtet 2009 mellom NEKF og Laikaklubben Norge vil
bli gjort på Formannsmøtet 2009.
- møte mellom NEKF og GENO v/Trygve R. Solberg, 28.11.08
Forberedende møte for å se på mulighetene for å gå videre med
et samarbeid med forskermiljøet på Ås. Det er interesse i miljøet
på Ås å gjennomføre et avlsprosjekt med programutvikling av
en eller to forskere i samarbeid med NEKF.
Samarbeidet og avlsarbeid vil bli presentert av Trygve R.
Solberg på Formannsmøtet 2009.
- Nordisk Mesterskap, Løshund 2008
Resultatene er utlagt på Forbundets nettside.
- møte i Nordisk Elghundunion, 6.12.08
Positivt møte sett med felles nordiske interesser.
Finland har et fantastisk høgt antall hunder som går jaktprøver,
20 % av registrerte hunder går prøver, til sammenligning går ca.
7% av våre norske hunder.
Finland og Sverige ga tilbakemelding på at de nå klare for å
arbeide mot ”felles” nordiske jaktprøveregler, inneforstått med
10 prøvemomenter i regelverket. Dette er for NEKF svært
interessant og en positiv vending i forhold til erfaringene fra
tidligere fremstøt til de to landene for felles prøveregler.
Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe med to representanter fra
hvert land med sekretær fra Norge som skal ha mandat til å
arbeide videre mot felles momenter og prøveregler. Gruppen fra
de respektive land skal møtes i Norge 21.2.09.
Erfaringene med de respektive lands kennel klubber, har NEKF
adskillig bedre erfaringer med samarbeid med sin kennel klub
enn våre naboer.
Forslag fra NEKF om at det avholdes møte i Nordisk
Elghundunion hvert år.
HD-index er lik i alle Nordiske land.
- ny nettside, status
Arnt Hammer har utarbeidd grunnlag for viderearbeid med å
utvikle ny nettside som ble presentert for Forbundsstyret.
Arbeidet fortsetter ut fra dette grunnlaget og de signaler som
Forbundsstyret har gitt i saken.
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Generalsekretærstilling
- endelig forslag fra Forbundsstyret til Representantskapet 2009
iht. RS.sak 11.05.08
Forslag til lovendring av §18 Sekretariat ble drøftet.

Vedtak:

Forbundsstyret oversender forslag til Representantskapet 2009 om
lovendring av §18 Sekretariat.
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Medlemskontingent 2009
Forbundsstyret foreslår kr. 130,00 i medlemskontingent til NEKF for
2010.
Kontingenten må økes hvis planlagt aktivitetsnivå i NEKF skal
videreføres i 2010.
Ref. vedtatt handlingsplan 2009/2010

Vedtak:

Forbundsstyret sender forslag til RS 2009 om at medlemskontingenten
for 2010 skal være kr. 130,00.
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Handlingsplaner og Budsjett for 2009/2010
Handlingsplan 2009/2010 – justert iht. nye innspill
Budsjett 2009, inkl. generalsekretær
Budsjett 2009, basert på organisasjonen slik den er i dag

Vedtak:

Forbundsstyret har vedtatt at Budsjettet 2009 inkludert generalsekretær
blir lagt frem som budsjettforslag til Representantskapet 2009.
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NM Løshund 2010
En søknad innen fristen 1.12..08

Vedtak:

NM Løshund 2010 tildeles Østerdalen Elghundklubb etter søknad.
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Søknad om tildeling av NEKFs sølvmerke
- søknad fra Buskerud EHK

Vedtak:

Søknadene fra Buskerud EHK imøtekommes.
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Aversjonskurs for elghunder
- brev fra Nord-Hålogaland EHK
Brevet tas til etterretning.

Vedtak:

Avtalen med NJFF underskrives.
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Elghunden 2009
- produksjon, frister for utgivelse
- trykking av hannhundliste
- annonsering/reklame samarbeid medlemsbladet/nettside
- abonnementspris i 2009
Produksjonsplanen tas til etterretning.

Vedtak:

Ajourført hannhundliste skal trykkes i medlemsbladet Elghunden 1
gang pr. år, fortrinnsvis i utgivelse nr. 4.

Uheldig skriving på vegne av råd og utvalg i NEKF, side 25 i
Elghunden nr. 4/08 kommenteres som nyhet på forbundets nettside med
avkreftelse av artikkelens innhold vedrørende innavlsgrad.
Abonnementspris for 2009 settes til kr. 110,00 på grunn av økning av
Postens portopriser.
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NKKs vinnerutstilling fra Vikingskipet på Hamar til Norges Varemesse
på Lillestrøm
- tilstedeværelse under utstillingen, erfaring fra Bjerke
Ut fra erfaringene som er gjort vil ikke NEKF bruke ressurser for å
etablere og drifte stand under utstillingen.
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Eventuelt
Godtgjørelse til leder av LK og BK.

Vedtak:

Godtgjørelse til leder av Løshundkomiteen og Bandhundkomiteen
legges på nivå med tilsvarende i avlsutvalgene.
Neste styremøte:
23.01.09
Norlandia Hotel, Gardermoen

Gardermoen 10.12.08

Arild Visdal

