STYREMØTEPROTOKOLL
DATO:
1.3.2010
STED:
Telefonmøte
DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Joar Brosdal, Arild Nilfjord (for Asbjørn
Guttorm, Knut Ole Røed, Arild Visdal
FORFALL:
Asbjørn Guttorm

FS.sak 8.10

Referat-/drøftingssaker
protokoll FS-møtet 23.1.10
Ingen kommentarer
Utvalg
o Revisjon av uttaksregler
Personene som er forespurt om å sitte i arbeidsutvalget for å revidere
eksisterende Utaksregler for Norsk Mesterskap, løshund og bandhund
har svart positivt til å delta i dette arbeidet.
Utvalget nedsettes og gis mandat på styremøtet 5.3.10.
Vedrørende Uttaksregler for NM har styret mottatt henvendelse fra
områdeklubbene vedrørende dato som skal være gjeldende for
medlemskap for deltagere og for antall medlemmer som skal være
grunnlaget for antall deltagere under NM fra den enkelte områdeklubb.
I organisasjonen for øvrig, eks. medlemsgrunnlaget for antall delegater
til Representantskapsmøtet, er det antall gyldige medlemskap pr. 31.12.
i forrige år som er gjeldende. Forbundsstyret er av den oppfatning at
organisasjonen må forholde seg til en gjeldende dato for gyldig
medlemskap der medlemskap legges til grunn for antall delegater, antall
deltagere og representasjon for øvrig.
Det vises for øvrig til følgende styrebehandlet sak i 2008:
------FS.sak 69.08 Eventuelt
Innkommet sak fra Jotunfjell Fjordane Elghundklubb
- uttak av deltager til NM Løshund 2008
Vedtak:

Forbundsstyret viser til pkt. 6 i Generelle bestemmelser
vedr. NM for Løs- og Bandhund.

-------Vedtak:

Forbundsstyret opprettholder vedtaket i FS.sak. 69.08 og presiserer at
betalt kontingent til den respektive klubb pr. 31.12. i foregående år skal
danne grunnlaget for uttak som deltager og som grunnlag for antall
deltagere fra områdeklubben.
Ungdomsutvalg
o Instruks
Alle styremedlemmene har fått forslag til Instruks for ungdomsutvalg i
Norske Elghundklubbers Forbund.
Instruksen vil, hvis loveendringsforslaget i §17 Lover for NEKF vedtas
på RS 17.4., bli lagt frem for drøfting under Formannsmøtet 18.4.
Instruksen vil deretter eventuelt bli vedtatt på et senere styremøte.

Samarbeidsavtale med hovedsponsor
Kjell Kruke har arbeidet opp mot flere større og aktuelle
forleverandører om å inngå en sponsoravtale.
En avklaring vil forhåpentligvis kunne sees i løpet av den nærmeste
fremtid.
Nordisk Mesterskap, Løshund 2012
Det arbeides fremdeles med å finne områdeklubb/-er til å gjennomføre
arrangementet i 2012.
Norsk Mesterskap, Bandhund 2011
o Brev, datert 15.2.10, med søknad fra Finnmark Elghundklubb om
å få arrangere NM Bandhund 2011
Vedtak:

Etter søknad av 15.2.10, tildeler Forbundsstyret Finnmark Elghundklubb arrangementsansvaret for NM Bandhund 2011.

Skriv fra Hordaland Elghundklubb av 17.2.
o Deltagelse under NM Løshund 2010
Saken utsettes for avgjørelse til styremøtet 5.3.10.
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Brev, datert 15.2.10, fra Finnmark Elghundklubb
Styret i NEKF bes om å ta følgende sak til drøfting og vedtak:
Forandring av forbundets regler for å likestille klubbmedlemmer og
husstandsmedlemmer slik at disse får samme rettigheter

Vedtak:

Saken ble grundig drøftet, vedtak i saken utsettes til styremøtet
5.3.10.
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Godkjennelse og innbetaling av øk. krav fra Jakthunddivisjonen

Vedtak:

Det fremlagte budsjettet fra Jakthunddivisjonen med kostnadsfordeling
mellom medlemmene, godkjennes av Forbundsstyret. Totale utgifter for
2010, kr 5.273,00.
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Dvergvekst – Norsk Elghund Grå
Forbundslederen orienterte styremøtet om den fremkomne saken
omkring forekomsten av dvergvekst hos Norsk Elghund Grå.
NEKF har kontakt opp mot Finland og med det arbeidet og
kartleggingen finnene har gjort og gjør i saken, der det avventes et
forskerresultat.
En stor utfordring i kjølvatnet av denne saken er rykte og ryktespredning som skjer ute i organisasjonen som påfører personer
urettmessige beskyldninger. Det bes om at disse ryktene stoppes.
Denne saken vil bli tatt inn i Avlsutvalgsmøtet 18.4.10.
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Økonomisk støtte – utdanning nye ringsekretærer/
eksteriørdommer
Brev fra Buskerud EHK, datert 8.2.10
Saken tas til drøfting på styremøtet 5.3.10
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Avlsutvalg for Karelsk Bjørnehund
nytt medlem
Forbundsstyret har mottatt ønske fra lederen i Avlsutvalget for Karelsk
Bjørnehund om å utvide utvalget fra en til to personer.

Vedtak:

Avlsutvalget for Karelsk Bjørnehund utvides fra en til to personer, nytt
medlem er Erik Lund.
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Avlsutvalg for Laikarasene
- foreløpig utvidelse til 4 medlemmer
Denne saken har av ulike årsaker tatt noe tid, Forbundsstyret har sett det
som nødvendig å bruke noe tid for å få en god en god prosess i denne
saken.

Vedtak:

Avlsutvalget for Laikarasene utvides foreløpig med to personer:
Eirik Winter Krogstad og Ole Jakob Nygård, begge Hedmark
Elghundklubb.
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Tildeling av NEKFs Hederstegn i gull
Forbundsstyret har behandlet innkommet forslag til tildeling av NEKFs
Hederstegn i gull og har funnet vedkommende verdig til å motta
NEKFs høyeste utmerkelse.

Vedtak:

Den personen det er søkt tildelt NEKFs Hederstegn i gull blir tildelt
hederstegnet under årets Representantskapsmøte 17.4. Vedkommendes
identitet forblir holdt ukjent inntil utdelingen.
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Delegater til NKKs RS
Forbundsstyret drøftet delegater til NKKs RS-møte i fremtiden. NEKFs
delegater velges av Representantskapsmøtet i NEKF for det neste år
etter Valgkomiteens innstilling. Sett ut fra Forbundsstyret sitt ståsted er
det ønskelig at delegatene legges til funksjon i NEKF og ikke til person.
Forbundsstyret ser det også som formålstjenlig at styret selv får RS sin
fullmakt til å velge ut delegater til NKKs RS.
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Eventuelt
Registrering av hunder brukt til ettersøk på bjørn
Saken utsettes behandlet til styremøtet 5.3.10

Arild Visdal
referent

