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Presisering av jaktprøvereglene for elghund, bandhund
Endring av pkt. 10 UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE LØSHUND
Forbundsstyrets høringsutkast til områdeklubbene, pr. 10.8.12
Klubbvedtekter
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Fagkomitéer for løshund og bandhund
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Utvidelse/endring av NEKFs Løshundkomité
Godtgjørelse til tillitsvalgte i NEKF

Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 54.12

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 10.8.12 (protokollen er utsendt til styremedlemmer,
varamedlemmer og Lov- og Kontrollkomiteen og ligger ute på nettsiden)
Ingen anmerkninger.
Referat fra NKKs Representantskapsmøte 10.11.12
Nils-Erik sammen med de andre delegatene fra NEKF refererte fra NKKs RS-møte.
Sakene er også referert i Protokollen fra NKKs RS-møte.

Saksnr.
FS.sak 55.12

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Oppfølgingssaker mht. vedtak og andre føringer
o Strategiplan og arbeidsoppgaver
Vedtak:

Forbundssekretæren sender påminnelse til de som har fått pålagt arbeidsoppgaver tilknyttet strategiplanen.

Rapporteringer fra komiteer og utvalg:
o Avlsutvalg v/Marianne Holmli
Avlsutvalgene mangler noen støttetjenester for å kunne oppnå optimale
arbeidsforhold, noe som det må tas tak i fr Forbundsstyret i samarbeid med
utvalgene.
Avlsutvalgene skal innkalles til møte 18./19.1.13
Vedtak: Nils-Erik utarbeider forslag til struktur til neste styremøte.
o Løshundkomiteen v/Kjell Kruke
Kommer som egen sak i møtet.

Medlemsbladet Elghunden
o Retningslinjer for inntak av stoff, artikler etc.
Vedtak:

Redaksjonskomiteen for medlemsbladet skal ha ansvar for retningslinjer
for inntak av stoff, artikler etc.

Ettersøkshunden etter 2013
o Utfordringen omkring de nye forskriftene
NEKF har gått i «allianse» med NJFF og ettersøksutvalget har god dialog med
NJFF og Roald Nordby.
Vidar og Knut intensiverer trykket mot DN.
Sak fra Oslo-området Elghundklubb
o Oppklaring av de ulike sporprøvene som gjennomføres i regi av NEKF og
dommerautorisasjoner tilhørende disse.
Vedtak:

Knut svarer på henvendelsen fra Oslo-området Elghundklubb.

Respons på korrespondanse, svarfrister etc. ute i områdeklubbene
o Områdeklubbene generelt dårlig til å respondere på henvendelser
Denne saken vil bli tatt opp som eget tema under organisasjonskonferansen 18.
– 20.1.13.

Personalsak i Helgeland Elghundklubb
o Drøfting for å avslutte saken fra Forbundsstyrets side
Forbundsstyret anser saken avsluttet fra Forbundsstyrets side, slik saken står i
dag.
Dogs4All
o Forbundsstyrets engasjement
Forbundsstyret har forespurt Oslo-området Elghundklubb om å bistå med å
gjennomføre stand i tilknytning til Dogs4All 24. – 25.11., noe som klubben har
sagt seg villig til. Oslo-området EHK har bistått Forbundsstyret med dette så
lenge Dogs4All har blitt arrangert, noe Forbundsstyret ønsker å takke
områdeklubben og de involverte medlemmene for.
Jaktprøveregler for elghund – løshund
o Status etter møtet 8. – 9.11.
o Championatreglene, ref.:
Saksnr.
FS.sak 42.12

Sakstittel
Protokollen fra det 35. Ord. Representantskapsmøte

Protokollen fra det 35. Ord. Representantskapsmøte
Saksinnstilling:
Pr. dato, 8.6.12, har ikke Forbundssekretæren mottatt Protokollen fra det 35.
Ord. Representantskapsmøte i godkjent/underskrevet stand.
Forsinkelsen av dette skyldes at protokollen ikke underskrives ved RS-møtets
slutt, men er sendt til RS-ordfører og leder av Lov- og kontrollkomiteen for
kontroll.
Etter denne runden er protokollen sendt på «rundtur» mellom de 2 valgte til å
undertegne protokollen og valgt protokollfører.
Forbundsstyret skal ha gjennomgang av protokollen RS-møtet for å sikre at
alle vedtak blir ivaretatt og etterkommet.
Behandling:
Følgende RS-saker skal følges opp av Forbundsstyret eller underkomiteer.
Løshundkomiteen ferdigstiller vedtaket i RS.sak 11.3.12, med de endringer som
ligger i vedtakene i RS.sakene 11.2.12, 11.7.12 og 11.10.12.
De ferdigstilte jaktprøveregler for elghund, løshund sendes deretter til
Hovedstyret i Norsk Kennel Klub for godkjennelse som gjeldende fra og med
2013.
Forbundssekretæren ferdigstiller vedtaket i RS.sakene 11.9.12 og 11.12.12 og
oversender disse til Hovedstyret i Norsk Kennel Klub for godkjennelse og
innfasing i gjeldene regler.

Forbundssekretæren oversendte de ferdigstilte vedtakene i RS.sakene 11.9.12
og 11.12.12 den 27.8.12 til Aktivitetsavdelingen i NKK.
Løshundkomiteen ferdigstilte de reviderte Jaktprøveregler for elghund –
løshund med endringene i Fellesbestemmelsene og Championatreglene for
endelig godkjenning i HS, NKK i møte 8. – 9.11.12.
Reviderte regler er oversendt NKK.
Reglene og bestemmelsene vil ikke bli godkjent før i 2013 og satt i verk til
prøvesesongen 2013 i forbindelse med gjennomgang av alle prøvereglene som
er gjeldende for NKK.
Referat sendes ut av Løshundkomiteen v/Kjell Kruke.
Ola Rolund ønsker tilbake sin autorisasjon som løshunddommer
Forbundsstyret har innhentet informasjon omkring saken bl.a. fra Oslo-området EHK
og har ingen innvendinger for at Ola Rolund får tilbake sin autorisasjon som
løshunddommer.
Innspill fra ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag EHK
o Skriftlig forslag videresendt av leder Ove Helge Lo
Forslag til Styret i Sør- Trøndelag elghundklubb fra ungdomsgruppa i SørTrøndelag elghundklubb.
Vi i ungdomsgruppen i Sør- Trøndelag elghundklubb ser problemet med rekruttering av
nye medlemmer. Vi tror ikke at dette gjelder kun denne klubben, men regner med flere
klubber har samme problem. Dette må det være mulig å gjøre noe med, og med dette
som bakgrunn kommer vi med følgende forslag:
Forslag:
Vinner av Junior- Nm automatisk går videre til Senior- Nm, da selvfølgelig utenom den
kvoten hver enkelt klubb kan sende til Senior- Nm. Om dette skulle bli realitet, vil det nok
skape større interesse blant ungdommene i klubbene. Og ikke minst ei stor ”gulrot” for
verving av nye medlemmer. Det at de ser at de har mulighet for å vær med og konkurrer
sammen med de erfarne på likt grunnlag. Det er helt sikkert mange ungdommer rundt om
i landet som har interesse for elgjakt, og ikke minst elgjakt med hund, som ikke er medlem
i en klubb. Disse må vi prøv å få tak i, og med Junior- Nm med billett til Senior- Nm for
vinneren av Junior- Nm vil nok vær med å engasjere og skape blæst rundt klubbene. Og
om vi klarer dette, vil nok mange medlemmer komme ”gratis”, da vi trur at mange av disse
ungdommene er så engasjert at de vil snakke varmt om den aktuelle klubben og
elghundmiljøet generelt som igjen vil gjør at flere melder seg inn.
Selvfølgelig gjelder dette forslaget både for Bandhund og løshund arrangementer.

Mvh
Ungdomsutvalget i Sør- Trøndelag Elghundklubb

Forbundsstyret tar positivt i mot innspillet fra Ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag EHK
og vil ta det inn i organisasjonen.
Vidar Huse følger opp denne saken.

Saksnr.
FS.sak 56.12

Sakstittel
Økonomi, økonomirapport pr. 31.7.12

Økonomi, økonomirapport pr. 31.10.12
Saksinnstilling:
Økonomirapport pr. 31.10.12 vil bli lagt frem for styrets medlemmer under
møteforhandlingene.
Behandling:
Den fremlagte rapporten viser tilfredsstillende resultat iht. budsjett for 2012.
Vedtak:
Økonomirapporteringen pr. 31.10.12 tas til etterretning av Forbundsstyret.

Saksnr.
FS.sak 58.12

Sakstittel
Endring av pkt. 10 UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE LØSHUND

Endring av pkt. 10 UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE LØSHUND
Saksinnstilling:
Følgende ble oversendt til Aktivitetsavdelingen i NKK, 28.3.12
FORSLAG TIL ENDRING AV PKT. 10 UTDANNINGSREGLER FOR JAKTPRØVEDOMMERE LØSHUND

Det har dukket opp at det er ett hull i regelverket for dokumentert erfaring for
utdanning av sporprøvedommere. Dommere som dømmer godkjenningsprøver for
NJFF skal ha dømt sporprøve i løpet av de siste 3 år for å opprettholde sin
autorisasjon.
Forbundsstyret ser også samme utfordring for våre nye jaktprøvedommere for
elghunder (løshund) da disse heller ikke har noe krav til elev/aspirantarbeid for
fersksporprøve og elgsporprøve.
Vedtak:
Følgende vedtas og oversendes NKK for å bli tatt inn i delen av prøvereglene som
gjelder dommerutdanning:
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2009:
Krav: Dommer må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve
og/eller elgsporprøve i løpet av de siste 3 år.
Nyutdannede jaktprøvedommere for løshund godkjent etter 1.1.2012:
Krav: Krav til totalt to (2) elevarbeider og to (2) aspirantabeider for
fersksporprøve/elgsporprøve (fersksporprøve/elgsporprøve likestilles i denne
utdanningssammenhengen)
Håper at følgende tas inn i pkt. 10.
Det vises tilfølgende e-postmelding:
Fra: Pedersen, Eva [mailto:Eva.Pedersen@nkk.no]
Sendt: 24. september 2012 09:59
Til: 'Arild Visdal, Norske Elghundklubbers Forbund'
Emne: SV: Endring i Jaktprøvereglementene

Hei Arild
Kompetansegruppen for ettersøk hadde møte på mandag og jeg har nå mottatt protokollen.
Når det gjelder denne saken ble det vedtatt følgende:
Krav (1):
Dommer må kunne dokumentere at vedkommende har dømt fersksporprøve og/eller elgsporprøve i løpet av siste
3 år. Dette godkjennes ikke for dømming av hunder på ferskspor til godkjenning som ettersøkshund.
Krav (2):
For å dømme fersksporprøve for godkjenning som ettersøkshund må det avlegges 3 elevarbeider og 2
aspirantarbeider på fersksporprøven. Dette godkjennes som formulering for å dømme hunder på ferskspor til
godkjenning som ettersøkshund.
Prøvene for godkjenning av ettersøkshund er som kjent underlagt forskrifter nedfelt i Norsk Lov. Det kreves
derfor at de som dømmer disse skal ha dokumentert utdannelse ihh. til godkjent regelverk. Dessverre har
løshund reglene fra ca. 2003 ikke inneholdt noe om elev- og aspiranttjeneste på sporing. For å sikre at ikke
dommere som begynte utdannelsen før 2003 og da hadde sporing i utdannelsen, skulle bli lidende, er det bestemt
at løshund dommere utdannet før 2005 kan dømme fersksporprøve for godkjenning av ettersøkshund. Løshund
dommere autorisert etter 2005 må avlegge elev- og aspirantarbeid.
Løshund dommere har etter reglene for Elgsporprøve anledning til å dømme denne, men som det sies i reglene
er dette for å kunne starte på jaktprøve der det kreves sporprøve.
Fra 01.04.2016 blir det stillet samme krav til alle ettersøkshunder: For å bli godkjent må hunden oppnå minst 2.
pr. på blodsporprøve og minst 7 poeng på fersksporprøve.
Det er å håpe at NEHK i de kommende år satser på å utdanne autoriserte ettersøksdommere som kan dømme
begge prøveformer. For autoriserte elghund dommere er det en mulighet for en forenklet utdannelse dersom
kravene oppfylles. Se Regler for Blod- og Fersksporprøver pkt. 7.7.

Er det ok at jeg setter dette inn i regelverket for løshund?

Det vises videre til følgende melding fra Knut Juvet:
Fra: Knut Juvet [mailto:so-bm@online.no]
Sendt: 4. oktober 2012 20:58
Til: 'Marianne Holmli'; 'Nils-Erik Haagenrud'
Kopi: 'Arild Visdal, Norske Elghundklubbers Forbund'; 'Jørn K Remlo'; 'Kjell Kruke'; 'Knut Ole Røed';
'Odd Sømåen'; 'Vidar huse'; 'Pedersen, Eva'
Emne: RE: Endring i Jaktprøvereglementene

Hei. Nei her må det stoppes opp litt. Vi har regelmessig kurset løshunddommere, hvertfall i
Buskerud, Follo/ Østfold og Vestfold på fersksporprøver og elgsporprøver med bl . ann.
formål godkjenning til ettersøkshund. Disse har så tatt sin utdanning og har dømt
fersksporprøver som en del av kravet ettersøkshund frem til dd. Jeg mener vi IKKE kan
akseptere at disse "avautoriseres" over natten med regler som gir tilbakevirkende kraft fom
2005. Er det ikke så I norsk lovverk at det er slik at lov og regelendring ikke kan gis
tilbakevirkende kraft på en slik måte at noen av den grunn " forulempes", for
å bruke ett folkelig utrykk?
Har en tenkt igjennom hvor mange dette gjelder? , - og kapasiteter til å ta seg av denne
utdannelsen ?

Her må vi kreve at alle som allerede er autoriserte dommere løs - og bandhund og som
pr.d.d. automatisk autoriseres for fersksporprøver. Så får vi prøve å gi den
blodspordelen I utdanningen vidre. Bare det blir en forholdsvis stor jobb, - og tiden går fort.
Elgsporprøven ble innført bl. annet for at norske jaktprøvedeltagere skulle slippe å ta svensk
fersksporprøve ved løshundprøve I Sverige, ja. MEN, den skulle også være ett fullgodt
suppelement til ordinær fersksporprøve, har vært det,og burde være det I fortsettelsen om de
som skal lage regler kunne litt praksis om det de driver med.( tenker her på lovgivende
myndigheter)
Foreslår derfor at dette fremmes vidre.
Mvh Knut Juvet.
Behandling:
Denne saken er ivaretatt av Løshundkomiteen og Knut sitt svar oversendes.

Saksnr.
FS.sak 59.12

Sakstittel
Forbundsstyrets høringsutkast til områdeklubbene, pr. 10.8.12

Forbundsstyrets høringsutkast til områdeklubbene, pr. 10.8.12
Saksinnstilling:
Forbundsstyret sendte 16.8.12 ut til høring Forbundsstyrets høringsutkast, Lov- og
Kontrollkomitéens (NEKF) forslag til lovendringer iht. obligatorisk lovmal for NKKs
medlemsklubber pr. 9.8.12 med høringsfrist 31.10.12.
Det er et fåtall av områdeklubbene som har gitt tilbakemelding og tilbakemeldingene
representerer ingen endring i høringsutkastet, men er en tilslutning til forslaget.
Konklusjonen av høringer bør ende opp med at høringsutkastet slik det foreligger blir sendt
over til NEKFs Representantskapsmøte 11.5.13 som Forbundsstyrets endringsforslag til
Lover for Norske Elghundklubbers Forbund.
Vedtaket sendes deretter over til behandling i NKK.
Behandling:

Vedtak:
Forslaget til endringer av Lover for Norske Elghundklubbers Forbund sendes over til NEKFs
Representantskapsmøte 11.5.13 for behandling og vedtak.

Saksnr.
FS.sak 60.12

Sakstittel
Klubbvedtekter/-lover

Klubbvedtekter
Saksinnstilling:
Forbundsstyret sendte 16.8.12 ut anmodning til alle områdeklubbene om å innsende til
Forbundssekretæren sine vedtatte og gjeldende vedtekter/lover for sin klubb med frist satt til
15.9.12.
Motivasjonen med dette er at Forbundsstyret skal i sitt arkiv ha de gjeldende vedtekter/lover
for samtlige områdeklubber.
Ut fra de tilbakemeldingene Forbundssekretæren har områdeklubbene Sør-Trøndelag,
Vestfold, Oslo-området, Hordaland, Aust-Agder og Vestoppland etablerte egne
vedtekter/lover for sin klubb. Andre klubber har gitt tilbakemelding om at lovmalen som
ligger i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund blir brukt som gjeldende.
Det vises til følgende § i nevnte lover, prikkpunkt 2:
§4

Opprettelse av medlemskap

Som medlem av NEKF kan opptas elghundklubber som:
 dekker et naturlig og bestemt geografisk område
 har vedtatt lover (jf. lovnormalen) for NEKFs tilsluttede elghundklubber.
Søknader om opptak av nye klubber behandles av RS.
Blir ikke en søknad godkjent, kan samme sak først opptas til ny behandling etter 3 år.
Forbundsstyret bør vurder på nytt å gå ut til alle områdeklubbene med følgende anmodning:
De av klubbene som har årsmøtevedtatte lover og som er godkjent av Forbundsstyret skal
sende disse inn Forbundsstyret.
De av klubbene som har årsmøtevedtatte lover, men ikke godkjent av Forbundsstyret
sender disse inn for godkjennelse.
De av områdeklubbene som ikke har årsmøtevedtatte vedtekter/lover skal behandle dette
på førstkommende årsmøte i områdeklubben og sende de over til Forbundsstyret for
godkjenning.
Behandling:
Knut Ole Røed, Lov- og Kontrollkomiteen presiserte at lover/vedtekter som skal være
gjeldende i områdeklubbene, må være årsmøtebehandlet med fattet årsmøtevedtak i klubbene
og deretter være godkjent av Forbundsstyret.
Vedtak:
Forbundssekretæren sender saken over til områdeklubbene for oppfølging.

Saksnr.
FS.sak 61.12

Sakstittel
Organisasjonskonferanse 18. – 20.1.13

Organisasjonskonferanse 18. – 20.1.13
Saksinnstilling:
Forbundsstyret har tidligere vedtatt å gjennomføre organisasjonskonferanse i tiden 18. –
20.1.13.
Organisasjonsavdelingen i NKK har bekreftet at de kan delta med sitt opplegg etter
Forbundsstyrets spesifikasjoner.
Det er viktig at Forbundsstyret legger fast innhold og programmet for konferansen under
møtet 14.11. pga. av tidsknappheten. Det er pr. dags dato ikke bestilt arrangementssted.
Behandling:
Arrangementssted for organisasjonskonferansen blir Best Western Hotell, Gardermoen,
avklart 14.11.
De som vil bli invitert til konferansen:
Leder og sekretær fra områdeklubbene
Avlsutvalgene
Grovplan for konferansen
Fredag 18.1.13 kl. 18.00 – eno

Møte mellom avlsutvalgene og Forbundsstyret
/deler av FS.
I løpet av fredagskvelden fremreise av deltagerne fra områdeklubbene.
Lørdag 19.1.13 kl.

8.30 – eno

Søndag 20.1.13 kl. 8.30 - 12.30

Kl. 12.30

Organisasjonsopplæring av representanter fra
NKKs Organisasjonsavdeling
Aktuelle saker fra NEKF og områdeklubbene for
drøfting.
Lunsj og hjemreise

Formell invitasjon og program sendes ut på et senere tidspunkt.

Saksnr.
FS.sak 62.12

Sakstittel
Jaktprøveregler for Laikarasene

Jaktprøveregler for Laikarasene
Saksinnstilling:
Avlsutvalget for Laikarasene har oversatt jaktprøveregler fra rasens hjemland og tilpasset de
til norske forhold og regler.
Det er kun lovlige jaktbare arter i Norge som er tatt med i prøvereglene, prøveregler som kun
skal gjelde for Laikarasene.
Forbundsstyret bør se på utkastet til regler og eventuelt sende de over til områdeklubbene på
høring.
Videre framdrift blir etter høringen ute i klubbene eventuelt å fremme reglene for NEKFs RS
2013.
Behandling:
Som innstillingen.
Vedtak:
Kjell og avlsutvalget for Laikarasene fikk i oppgave sammen å gå gjennom forslaget til
jaktprøveregler/jakttester før det er klart før de sendes ut til høring i områdeklubbene.
Forslaget sendes over til behandling i Representantskapsmøtet 11.5.12.

Saksnr.
FS.sak 63.12

Sakstittel
NKKs Fagkomiteer for løshund og bandhund

NKKs Fagkomiteer for løshund og bandhund
Saksinnstilling:
NKK hadde i sin tidligere organisasjon Fagkomitéer både for løshund og bandhund, disse
komitéene eksisterer ikke lenger i organisasjonen.
Spørsmål og oppgaver som hadde vært relevante å behandle for nevnte komitéer tas i dag
ivare av NKKs Jakthundkomité, NEKFs Løshundkomité og Bandhundkomité.
Forbundssekretæren har vært i kontakt med Eva Pedersen, NKKs Aktivitetsavdeling i
anledning saken med konklusjon om at NKK skulle tilskrive de respektive som (er) har vært
medlemmer av de nevnte fagkomitéer med melding om opphør av komitéene.
Forbundssekretæren var i kontakt med Pedersen 7.11. for å høre om status i saken, om
medlemmene var tilskrevet, noe de ikke var pga. at dette ikke har vært prioritert.
Pedersen syntes det var greit om Forbundsstyret gjorde en henvendelse i saken om opphør av
komiténe.
Behandling:
Forbundsstyret følger sakens innstilling med følgende vedtak.
Vedtak:
Forbundssekretæren tilskriver NKKs Aktivitetsavdeling v/Eva Pedersen med anmodning om
følge opp saken med tilskrivelse til de gjelder og orienterer om opphøret av Fagkomitéene for
Løshund og Bandhund i den nye NKK-organisasjonen.

Saksnr.
FS.sak 64.12

Sakstittel
Oppnevning til NKKs ulike komiteer og utvalg

Oppnevning til NKKs ulike komiteer og utvalg

Saksinnstilling:
Den 31. desember utgår perioden for valgte personer i mange av NKKs komiteer. Vi ber
derfor om forslag til kandidater. Forbund og klubber bes komme med forslag til de
kompetansegrupper(KG)/komiteer som er aktuelle for klubbens aktiviteter. Det er ikke
forventet at det skal foreslås navn til alle grupper/komiteer.
De nedenfor stående komiteer er de det bes om forslag til:
- KG for Agility - (krav: autorisert agilitydommer eller instruktør agility -trinn 2 eller 3).
- KG for Ettersøk - (krav: autorisert ettersøksdommer)
- KG for Brukshund- og kåringsprøver - (krav: autorisert brukshunddommer eller instruktør
brukshund -trinn 2 eller 3).
- KG for Lydighet (krav:autorisert lydighetsdommer eller instruktør lydighet -trinn 2 eller 3).
- KG for Mentaltester - (krav: autorisert dommer for enten karaktertest, funksjonsanalyse
eller MH)
- KG for RIK - (krav: autorisert RIK-dommer eller instruktør RIK -trinn 2 eller 3).
- Dommerutdannelseskomiteen(DUK)
- Utstillingskomiteen
- Kompetansegruppe for ringsekretærer
- Vinnergallakomiteen
- Jakthundkomiteen
Innhold i mandatene på de ulike komiteene finnes på www.nkk.no – «om NKK/Komiteer &
Grupper».
De foreslåtte medlemmene må være forespurt og sagt seg villig til å gå inn i vervet. Alle
kandidater oppgis med fullstendig navn og adresse, og en CV/presentasjon til jakt@nkk.no
innen 15. november 2012.
Behandling :
Aktuelle kompetansegrupper hvor NEKF er representert:
KG for ettersøk
Dommerutdannelseskomitéen (DUK)
Jakthundkomiteen
Vedtak:
Forbundssekretæren tilskriver NKK innen tidsfristen, satt til 15.11.12 om følgende forslag til
representasjon:
KG for ettersøk:
Vidar Nyhus
Dommerutdannelseskomitéen (DUK)
Marianne Holmli
Jakthundkomitéen
Nils-Erik Haagenrud med vara: Knut Juvet

Saksnr.
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Sakstittel
Utvidelse/endring av NEKFs Løshundkomité

Utvidelse/endring av NEKFs Løshundkomite
Saksinnstilling:
Forbundsstyret drøftet situasjonen omkring Løshundkomiteen på sitt styremøte 10.8.12.
Med bakgrunn i det som styret der ble enige om under møtet ble det sendt ut forespørsel til
områdeklubbene om aktuelle kandidater til å bekle en funksjon i Løshundkomiteen, denne ble
utsendt 12.9. med frist for tilbakemelding innen 20.10.
Pr. dato har Forbundssekretæren mottatt kun en tilbakemelding med forslag på en aktuell
kandidat, fra Telemark EHK v/ Lasse Bærstad, datert 19.10.
Behandling:
Det hadde kommet forslag på flere kandidater enn det som er nevnt i saksinnstillingen og
kandidatene så nå er fremmet er:
Geir Langset, Gudbrandsdal EHK
Arne Olav Sæter, Sør Trøndelag EHK
Ivar Horrigmo, Telemark EHK
Etter å ha drøftet situasjonen bl.a. med Løshundkomiteen ble følgende vedtak fattet.
Vedtak:
Løshundkomiteen utvides til 5 personer ved at Geir Langset, Gudbrandsdal EHK
Arne Olav Sæter, Sør Trøndelag EHK og Ivar Horrigmo, Telemark EHKgår inn som
medlemmer i Løshundkomiteen.
Kjell Kruke følger dette opp videre.
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Sakstittel
Godtgjørelse til tillitsvalgte i NEKF

Godtgjørelse til tillitsvalgte i NEKF

Saksinnstilling:
Forbundsstyret skal vedta godtgjørelse til Forbundsstyrets utnevnte tillitsmenn/-kvinner.
Honorarene/kontorgodtgjørelsen utbetales i desember måned.
Under finnes oppsettet for 2011 som er utbetalt og en tabell for 2012 for revidering.
Honoraret til Leder og nestleder er fastsatt av Representantskapet.
Behandling:
Forbundsstyret gikk gjennom oversikten over hva som ble utbetalt i kontorgodtgjørelse i 2011
som også dannet grunnlaget for justeringer i 2012.
Forbundsstyret ønsket å øke/justere satsene noe med bakgrunn i budsjett, arbeidsmengde for
den enkelte tillitsvalgt og lønns- og prisjusteringene i 2012.
Vedtak:
Forbundsstyret øker/justerer satsene med bakgrunn i budsjett, arbeidsmengde for den enkelte
tillitsvalgt og lønns- og prisjusteringene i 2012.
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Sakstittel
Eventuelt

Neste styremøte 4. og 5.12.12

Arild Visdal
referent

