Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen
15. - 16.3.13
Møtestart kl. 18.00 (15.)

Faste medlemmer som møtte:
Nils-Erik Haagenrud
Kjell Kruke
Vidar Huse
Marianne Holmli

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

(deltok på styremøtet 15.2.)

Faste medlemmer som ikke møtte:

Jørn K. Remlo
Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Gjester:
Knut Ole Røed, Leder Lov- og Kontrollkomiteen
Jan-Erik Andersen

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

___________________
Nils-Erik Haagenrud

___________________
Kjell Kruke

___________________
Knut Juvet (sign.)
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___________________
Vidar Huse

___________________
Marianne Holmli

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 07.13
FS.sak 08.13
FS.sak 09.13
FS.sak 10.13
FS.sak 11.13
FS.sak 12.13
FS.sak 13.13
FS.sak 14.13
FS.sak 15.13
FS.sak 16.13
FS.sak 17.13
FS.sak 18.13

Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport pr. 28.2.13
Årsregnskap 2012 og Årsmelding 2012
Saker fra områdeklubbene til behandling på Representantskapsmøtet 2013
Budsjett 2013 - 2014
Årsmeldinger fra utvalg og komiteer
Tiltaksplanen
Instruks for Bandhundkomitéen
Instruks for Løshundkomiteen
Behandling av Lover for Salten Elghundklubb
Eventuelt

Leder Nils-Erik Haagenrud og møtedeltagerne åpnet styremøte med 1 minutts stillhet til
minne om Arne Gilde.
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Saksnr.
FS.sak 07.13

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra styremøtet 18.1.13
Behandling:

Ingen anmerkninger

Vedtak:

Godkjent
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Saksnr.
FS.sak 08.13

Sakstittel
Drøftings- orienteringssaker

Ny elektronisk portal, åpnes 12./13.4. på Thon Hotel Oslo Airport (RS-hotellet 2013)
Orientering av Jan-Erik Andersen og prosjektgruppen omkring NEKFs satsning mot ny
elektronisk media- og informasjonsportal. Etablering av portalens Del 1 iht. avtalen mellom
NEKF og EgmontHM AS, vil være klar medio april og lanseringen vil foregå på Gardermoen,
Thon Hotel Oslo Airport fredag 12. og lørdag 13.4.
Områdeklubbene og utvalg vil bli inviterte i egen invitasjon som sendes ut elektronisk (epost) når alle detaljene og programpostene er lagt, noe som vil skje før påske.
Andersen orientert videre styret omkring det igangsatte forskningsprosjektet hvor flere av de
største forskningsinstituttene for husdyr er deltagende sammen med NEKF.
Gjennom forvaltningsansvaret Norsk Kennel Klub har delegert til NEKF, er oppfølging av avl
med mål og kriterier, svært viktig for NEKF.
FOU-samarbeidet, som nevnt med bl.a. Geninova, Biobank og andre avlsaktører, er en viktig
aktivitet i forbindelse med eksisterende og framtidig avlsarbeid.
I forbindelse med deltagelse i det pågående FOU-prosjektet, har NEKF forpliktet seg til å
levere minimum 1000 sporlogger i 2013 og 1500 sporlogger i 2014. Forbundsstyret vil
oppfordre alle arrangører av jaktprøver om å oversende sporlogger fra gjennomførte
jaktprøver. Med bakgrunn i denne oppfordringen vil alle områdeklubber i løpet av april få
henvendelse vedrørende opplæring og innlevering av sporlogger. All sporlogginformasjon blir
og skal behandles konfidensielt.
NEKF ser det som svært viktig at disse minimumsmålene blir nådd.
Rapporteringer fra komiteer og utvalg:
o Avlsutvalgene v/Marianne Holmli
Ingen store saker som skjer i avlsutvalgene pr. dato.
Nytt medlem av Avlsutvalget for NES, Sverre Høivik fra Hallingdal og Valdres
EHK.
Bekymring omkring avlsarbeidet/avlen som skjer av NEG hvor bl.a. avlshunder
som er oppført på avlshundlisten for lengst har passert maks antall avkom mht.
godkjent grense for avlshund i NEKF. Dette skal følges opp med revidering og
korrigeringer av offentlig liste.
o Løshundkomiteen v/Kjell Kruke
Opplæringen mht. til NKKs reviderte Jaktprøveregler for elghund – løshund går
etter erfaring og rapportering bra, positive tilbakemeldinger.
Det vil bli produsert en plastbelagt regelbok i lommeformat som skal tåle røff
behandling i skogen.
Denne type regelbok må det og tenkes på for Jaktprøvereglene for elghund –
bandhund.
Det ble noe drøfting omkring ordlyd og tilrettelegging av lovteksten i NKKs
reviderte Jaktprøveregler for elghund – løshund som NKKs nye dataverktøy vil
kunne håndtere på riktig måte.
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Justeringene som var påpekt fra NKKs IT-avd. vil ikke ha noen konsekvens i
forhold til de vedtatte NKKs reviderte Jaktprøveregler for elghund – løshund.
Spørsmålet i dette var tilknyttet vedtaket i RS.sak 11.2.12.
Det ble etterspurt om det finnes logg over endringer som har blitt gjort etter
vedtaket i RS.sak 11.3.12 og frem til dags dato. Endringene ligger ikke i spesifikk
logg, men i de versjonene som har blitt sendt ut.
Forbundsstyret var opptatt av tekstdetaljer som ikke hadde konsekvens for
prøveresultatet ikke må være hinderet som stoppet utviklingen av nytt IT-system i
NKK.
Vedtak:

Teksten i NKKs reviderte Jaktprøveregler for elghund – løshund med gyldighet
fom. 2013 justeres og legges til rette for dataløsningen i NKK.
Jan-Erik Andersen lager i stand et dokument som viser de nødvendige justeringer/
endringer og som vedlegges saken.

o Bandhundkomiteen v/Jørn K. Remlo
Det vises til referat fra møtet i Bandhundkomiteen, 9.3.13 som vedlegges denne
protokollen.
Andre drøftede tiltak mht. Bandhundkomiteen avventes til neste styremøte.
NM Løshund 2014
Norske Elghundklubbers Forbund har en stor utfordring i og med at det ikke er noen av
områdeklubbene som har vist sin interesse for å påta seg ansvaret for gjennomføring av
Norsk Mesterskap for løshund i 2014.
Forbundsstyret vil ikke presse noen områdeklubb til å påta seg arrangementet, men noen
områdeklubber vil bli forespurt og oppfordret.
Konsekvensen uten arrangør vil bli at NM 2014 ikke vil bli avholdt.
Ungdomsutvalget og dets sammensetning
Forbundsstyret har registrert at det har vært liten aktivitet i og rundt Ungdomsutvalget,
men erfarer at enkelte områdeklubber arbeider godt med ungdomsarbeid.
Forbundsstyret vil ta opp dette som sak på neste styremøte.
Møte med SÄK vedrørende avlsorganisasjon for Jämthund
Det vises til hva som ligger av tekst på NEKFs nettside som er essens i arbeidsnotatene
som er utarbeidd i tilknytning til arbeidet som er gjort omkring avlsorganisasjon for
Jämthund.
Svenska Gråhundklubben, fullverdig raseklubb i Svenska Älghundklubben
Forbundsstyret har mottatt skriv fra Svenska Gråhundklubben med informasjon om at
Svenska Gråhundklubben er opptatt som raseklubb i Svenska Älghundklubben (SÄK) og
fått tildelt ansvaret for avlsarbeidet for NEG i SÄK.
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Saksnr.
FS.sak 09.13

Sakstittel
Økonomirapport pr. 28.2.13

Økonomirapport pr. 28.2.13
Saksinnstilling:
Økonomirapport pr. 14.3.13 vil bli fremlagt for Forbundsstyret på styremøtet.
Dokumenter eventuelt oversendt som e-post på kvelden 14.3.
Behandling:
Forbundssekretæren gikk gjennom rapporten med Forbundsstyret. Ingen anmerkninger.
Vedtak:
Den fremlagte Økonomirapporten pr. 28.2.13 tas til etterretning.
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Saksnr.
FS.sak 10.13

Sakstittel
Årsregnskap 2012/Årsmelding 2012

Årsregnskap 2012 og Årsmelding 2012
Saksinnstilling:
Årsregnskapet 2012 og er tidligere oversendt medlemmene av Forbundsstyret.
Årsmeldingen for 2012 er ikke oversendt fra leder ennå.
Årsregnskapet og Årsmeldingen må underskrives av styrets medlemmer før revisor gir sin
beretning til regnskap og forbundets økonomiske drift for 2012.
Behandling:
Årsregnskapet for 2012 og Årsmelding 2012 er som det er beskrevet i saksinnstillingen,
utsendt til styremedlemmene tidligere, slik at detaljert gjennomgåelse så ikke styret
nødvendigheten av. Det har også gjennom året 2012 vært lagt frem økonomirapporter
jevnlig slik at styret har hatt oversikt over situasjonen.
Det ble stilt spørsmål omkring det endelige økonomiresultatet fra Nordisk Mesterskap
2012 som viser et betydelig underskudd.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar det fremlagte og reviderte Årsregnskapet 2012 og den fremlagte
Årsmeldingen 2012 som det endelige til behandling av Representantskapsmøtet 2013.
Forbundsstyret ber arrangementskomiteen for Nordisk Mesterskap – løshund 2012 om å
tre sammen for et avsluttende møte for å få svar på de spørsmål som har kommet opp mht.
det økonomiske resultatet.
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Saksnr.
FS.sak 11.13

Sakstittel
Saker fra områdeklubbene til behandling på Representantskapsmøtet

Saker fra områdeklubbene til behandling på Representantskapsmøtet
Troms Elghundklubb
Saksinnstilling fra Troms EHK
Fjerning av 2-dagers løshundprøve i championatkravet.
Dette bør gjøres for å få samme championatregler som Sverige og Finland. Vi ser det som
viktig at når man skal ha samme prøveregler bør man også ha samme championatregler.
Om man skal benytte samme avlsdatabase for de nordiske landene ser vi på det som en
nødvendighet å ha samme championatreglene.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Troms EHK avvises. Det vises til vedtaket i RS.sak 11.11.12.
Saksinnstilling fra Troms EHK
Bandhund Championat kan tas på 1 år.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Troms EHK avvises. Jaktchampionatreglene for bandhund opprettholdes
som i dag.
(Ref. Bandhundkomiteens konklusjon fra møte 9.3.13.)
Saksinnstilling fra Troms EHK
Kravet til samla jaktprøver fra Championatreglene fjernes fra bandhundreglene. Det er
ingen forskjell på prestasjonen til en hund om den går en samlet eller samlet eller separat
prøve.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Troms EHK avvises.
Saksinnstilling fra Troms EHK
Dommerutdannelse for bandhund kan tas på 1 år. Det må på samme grunnlag som i
reglene til løshund kunne tas utdannelse som bandhunddommer på 1 år.
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Vedtak:
Forbundsstyret viser til vedtaket som ble fattet i RS.sak 11.12.12 hvor det ble vedtatt at
elev- og aspirantarbeid kan gå over 1 år.
Bandhundkomiteen anmerker i sitt møte 9.3. at dette vedtaket ikke er tatt inn
Jaktprøvereglene for elghund – bandhund, dette følges opp av Forbundsstyret.
Dette ble søkt om fra Forbundsstyret til NKK om i brev/e-post av 26.6.12 og 27.8.12.
Østerdal Elghundklubb
Saksinnstilling fra Østerdal EHK
Fremmer følgende endringer i NORSK JAKTCHAMPIONAT BANDHUND – NJ(B)CH.
Østerdal E.H.K. mener dette er viktig for avlen, at unge hunder får tildelt NJ(B)CH tidlig.
Dette krever at NKKs championatregler endres. Ordlyden som Østerdalen gjerne vil endre
/ fjerne er:
PRØVENE MÅ VÆRE TATT OVER MINST TO ÅR.
Etter denne regelendringen blir championatregelen slik ;
NORSK JAKTCHAMPIONAT – NJ(B)CH – BANDHUND.
Gruppe 5 – spisshunder: Jämthund, Karelsk bjørnehund, Norsk elghund grå, Norsk
elghund sort, Svensk hvit elghund, Hälleforshund og Laikarasene.
Tre ganger 1. premie på bandhundprøve i Norge. Prøvene skal gjennomføres med 4
forskjellige dommere. Forskjellige dommere begge dager på 2 – dagers prøve.
Minst 2 av premiene må være tatt på prøve arrangert av N.E.K.F. Minst en av premiene
må være tatt på 2 – dagers prøve. Hvis en av 1. premiene er tatt på separat 2 – dagers
prøve, må en første premie være tatt på samlet prøve.
2 ganger VERY GOOD på utstilling etter fylte 15 mnd. ,under forskjellige dommere i
NORGE ,SVERIGE og FINLAND.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget fra Østerdal EHK avvises. Jaktchampionatreglene for bandhund opprettholdes som i
dag.

Hedmark Elghundklubb
Saksinnstilling fra Hedmark EHK
Jaktprøver løshund i romjula.
Hedmark Elghund klubb ønsker at det åpnes for jaktprøver i romjula, dvs. fra og med
27/12 til og med 30/12.
Dette avholdes både i Sverige og Finland, og vi mener at dette burde det være mulig å få
til i Norge også.
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Det er en kjent sak at vi i mange deler av landet sliter med å få avholdt våre jaktprøver.
Årsakene er flere. Økende press fra rovdyr. Utvidet jakttid, i mange områder frem til
23/12.
Vi mener at dersom været og føret tillater det og etter grunneiers samtykke, bør det åpnes
for å gå jaktprøver i romjula.
Slik vi ser det i: Lov om hundehold er det ikke hjemlet noe forbud mot jaktprøver, ut
over båndtvangsbestemmelsene.
Refererer til:
§ 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst
Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av
grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For
statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.
Viltloven gir begrensinger i utøvelse av jakt og fangst.
§ 10. (dager med jaktforbud)
Jakt og fangst er ikke tillatt i tiden fra og med 24. desember til og med 31. desember
og ikke på langfredag, påskeaften og første påskedag
Vi mener at det her må en avklaring til, om jaktprøver i romjula er i strid med: Lov om
hundehold og Viltloven. Hvis så er tilfelle ber vi NEKF jobbe for en endring slik at
jaktprøver i romjula tillates.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forslaget utsettes inntil det foreligger om jakttid innføres i romjula.

Vestfold EHK
Saksinnstilling fra Vestfold EHK
FORBUNDSSTYRETS FORSLAG TIL REVIDERING AV NORSKE
ELGHUNDKLUBBERS FORBUNDS LOVER.
Årsmøtet er i all hovedsak enig i forslaget fra Norske Elghundklubbers Forbund, men
ønsker følgende endring i forslaget.
§ 3.3 R.S side 9 i forslaget.
Setningen: Benkeforslag ikke tillatt.
Erstattes med følgende setning:
Benkeforslag kan ikke tas opp til behandling på RS uten at det har samband med et
forslag som er fremsatt på lovlig måte.
Begrunnelse for forslaget: Det har ved de fleste tidligere avholdte RS blitt behandlet
forslag, Som har vært gjenstand for omformulering under behandlingen. For ikke å
komme i den diskusjon om definisjonen på hva skal regnes som benkeforslag og ikke,
ønsker vi ordlyden endret.
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Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i behandlingen
av saker fremsatt på lovlig måte.

Vestoppland EHK
Saksinnstilling fra Vestoppland EHK
STYREFORSIKRING
Norske Elghundklubbers Forbund tegner kollektiv forsikring for alle områdeklubbene, og
at RS finner en fordelingsnøkkel for å fakturere den enkelte klubb.
Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
Forbundsstyret skal søke tilbud fra forsikringsselskap som har styreforsikring som
produkt og sende tilbudet ut til den enkelte klubb for vurdering. Det er opp til den enkelte
klubb å tegne en sådan forsikring.
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Saksnr.
FS.sak 12.13

Sakstittel
Budsjett 2013 - 2014

Budsjett 2013 – 2014
Saksinnstilling:
Forbundssekretæren har oversendt forslag til revidert budsjett for 2013 og forslag til
budsjett for 2014 til Forbundsstyrets medlemmer.
Budsjettene skal behandles og ferdigstilles for utsendelse til Representantskapsmøtets
delegater.
Behandling:
Ingen kommentarer til budsjettet for 2013, da dette har vært oppe til drøfting tidligere og
behandlet på RS.
I 2014 skal det avholdes eksteriørkonferanse for elghundrasene, dette er ikke tatt inn i
budsjettet. Med erfaringer fra de tidligere avholdte konferansene må det legges inn en
utgiftspost på kr. 200.000. Motpost er tilskudd/støtte fra NKK.
Vedtak:
Budsjettene for 2013 og 2014 vedtas fremmet til behandling av Representantskapsmøtet
2013 slik de foreligger med de endringene som kom frem i behandlingen av saken.
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Saksnr.
FS.sak 13.13

Sakstittel
Årsmeldinger fra utvalg og komiteer

Årsmeldinger fra utvalg og komiteer
Saksinnstilling:
Det er så langt bare kommet årsmelding fra Laikarasene.
Behandling:
Status tas til etterretning.
Vedtak:
Forbundssekretæren purrer utvalg og komiteer om innsending av Årsmeldingene.
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Saksnr.
FS.sak 14.13

Sakstittel
Tiltaksplanen

Tiltaksplanen
Saksinnstilling:
Forbundsstyret nedsatte gjennom sitt vedtak i FS.sak 50.12, styremøte 10.8.12, en
arbeidsgruppe bestående av Nils-Erik Haagenrud, Vidar Huse, Jørn K. Remlo og Arild Visdal
for å fremarbeide en innstilling forhold til Strateginotat av 12.4.12, pkt. 12 – Forbundsstyret
og sekretariatets ansvar og oppgaver.
Arbeidsgruppen satte møte 6.3.13 hvor Jørn K. Remlo ikke hadde anledning til å møte.
Tabellen nedenfor er tatt ut av Tiltaksplanen som ble vedtatt i FS.sak 50.12.
Strateginotat av 12.4.12 pkt. 8:
FORBUNDSSTYRET OG
SEKRETARIATETS ANSVAR OG
OPPGAVER
Styret og sekretariatets oppgaver er
regulert i NEKFS`s sitt lovverk i § 17 og
18. Utfordringen er at det ikke er et klart
skille mellom de politiske oppgaver og
administrasjonens oppgaver.
Det bør nedfelles en klar struktur
gjennom et reglement og en instruks for å
klargjøre ansvar og oppgaver mellom FS
og Forbundssekretær.
I dette ligger behovet for at det utarbeides
en arbeidsinstruks/-beskrivelse slik at
styret og Forbundssekretæren er sikre på
hvem som til enhver tid skal utøve de
forskjellige oppgavene. I tillegg bør det
sees på vedtakseffektuering og interne
arbeidsrutiner i styret. Klare retningslinjer
på disse forholdene vil lette hverdagen for
alle parter. Utfordringen er at det blir fattet
vedtak på styremøtene med gode
intensjoner, men som ikke blir fulgt opp.
Vurdering av utvidelse av administrasjon
bør avventes til avklaring mellom politiske
og administrative arbeidsoppgaver er
gjennomført.
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Det har vært og er en utfordring for
ledelsen av organisasjonen at det
er uklare linjer for ansvar av drift og
oppgaver i organisasjonen.

Utvalget skal bestå av:

Forbundsstyret bør nedsette et
utvalg som skal arbeide frem et
forslag til retningslinjer for hva som
er politisk arbeid og hva som er
administrativt arbeid innen ledelsen
i organisasjonen.

(leder av utvalget)

Utvalget skal fremarbeide en
konklusjon som skal imøtekomme
det som ligger i utfordringene som
er skissert pkt. 8 i
Strategidokumentet og et konkret
forslag til en administrativ instruks
for organisasjonen.
Forbundsstyret nedsetter et utvalg
med følgende sammensetning:
Leder av NEKF, Nils Erik
Haagenrud
Styremedlem, Vidar Huse
Styremedlem, Jørn K. Remlo
Forbundssekretæren

Leder av NEKF, Nils Erik
Haagenrud

Styremedlem, Vidar Huse
Styremedlem, Jørn K. Remlo
Forbundssekretæren

Innledning
Arbeidsgruppen er enig om at Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) har hatt noen uklare
grenser/overganger for hva som er politiske og administrative oppgaver.
Organisasjonen har også store utfordringer vedrørende kommunikasjon og
informasjonsflyten, noe som gjelder både internt og eksternt.
Dokumentasjon/rettledning for de ovennevnte utfordringene er regulert i Lover for NEKF og
Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren som er forankret i FS.sak 3.10.
Drøftinger og innstilling
Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren har vært lite kjent for Forbundsstyret og
organisasjonen for øvrig etter at den ble undertegnet av forhenværende leder i NEKF, Ellen
Krogstad og forbundssekretær Arild Visdal, 23.1.2010.
Arbeidsgruppen ser Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren pr. i dag som en god og
tilfredsstillende beskrivelse for Forbundssekretæren og organisasjonen for øvrig, vedrørende
ansvarsområder på en enkel, ryddig og forståelig måte.
Arbeidsutvalget erfarer at det ved flere anledninger er dårlig informasjons- og
informasjonsflyt i NEKF som medfører uheldige situasjoner og unødvendige misforståelser.
Dette er forhold som Forbundsstyret og Forbundssekretæren må ta på alvor og finne tiltak for
å unngå fremover, men i utgangspunktet ligger løsningen på dette i Arbeidsbeskrivelsen for
Forbundssekretæren og i Lover for NEKF.
Arbeidsgruppen henstiller Forbundsstyret å bekjentgjøre Arbeidsbeskrivelsen for
Forbundssekretæren for alle ledd i organisasjonen.
Arbeidsgruppen anmoder Forbundsstyret om at spesielt følgende ansvarsområder i
Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren blir presisert og påsett etterfulgt:
 Ansvar for Norske Elghundklubbers Forbunds informasjonsarbeid
 Ansvar for utviklende kontakt med samarbeidspartnere organisasjoner og offentlige
myndigheter
 Sekretær for Forbundsstyret og sentrale råd og komiteer
 Organisasjonsmessig oppfølging av områdeklubber, råd og komiteer.
Med disse punktene mener arbeidsgruppen at Forbundssekretæren i utgangspunktet skal være
fysisk tilstede i utvalgs-, komité- og rådsmøter for og i vareta en ensartet rapportering og sikre
kontinuitet i arbeidet som skjer i organisasjonen.
Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren tilsier at organisasjonens kommunikasjon og
informasjonsflyt ekstern og internt i organisasjonen skal gå gjennom Forbundssekretæren, noe
som etter arbeidsgruppens mening vil sikre færre muligheter til uheldige situasjoner og
unødvendige misforståelser.
Arbeidsutvalget ser innholdet i Strateginotat av 12.4.12 pkt. 7 noe i sammenheng med pkt. 8.
Behandling:
Arbeidsgruppen redegjorde for sin saksinnstilling og arbeidet som var gjort. Gruppen
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opprettholder de momenter og sitt syn som ligger i innstillingen til Forbundsstyret.
For Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren av 23.1.10 sees det ikke som nødvendig med
endringer eller revidering i forhold til saken.
Vedtak:
Forbundsstyret presiserer arbeidsgruppens innstilling og tar denne til etterretning og
oppfølging.
Arbeidsbeskrivelsen for Forbundssekretæren skal distribuere i hele organisasjonen for at alle
ledd skal være kjent med denne og etterkomme de punkter hvor dette er respektivt gjeldende
for det enkelte ledd.
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Saksnr.
FS.sak 15.13

Sakstittel
Instruks for Bandhundkomiteen

Instruks for Bandhundkomiteen
Saksinnstilling:
Forslag til Instruks for Bandhundkomiteen er vedlagt denne innkallingen.

INSTRUKS
FOR BANDHUNDKOMITEEN I NEKF
I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er formålet for organisasjonen nedfelt i
§2

Formål

NEKF har til formål:
å arbeide for ansvarlig hundehold
å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske å fremme interessen for
elghundrasene og riktig bruk av disse.
Formålet søkes fremmet ved:
å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
•
å avholde jaktprøver
•
å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
•
å avholde utstillinger og unghundfremvisninger
•
å veilede i avl og oppdrett av elghunder
•
å overvåke og fastsette rasenes standard
•
å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere
•
å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå
optimalt samarbeide
•
å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse.
Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne formålet
best mulig.
UTNEVNELSE
Bandhundkomiteen (BHK) utnevnes av Forbundsstyret (FS) for 2-to år av gangen på første
styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.
BHK innkalles til minst ett felles møte med FS i løpet av hvert kalenderår.
BHKs leder utnevnes av FS i samme periode og har det overordnede ansvar for koordinering
av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.
BHK er fagkomité for NKKs Jakthundkomité i forbindelse med jaktprøver for elghund –
bandhund.
FS står fritt til å utnevne det antall medlemmer i BHK som FS til en hver tid finner det
nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid.
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Komitemedlemmer skal fortrinnsvis ha lang og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med
løshund, samt være autoriserte bandhunddommere.
BHK er Norske Elghundklubbers Forbund sitt arbeidsverktøy i utviklingen av bandhund, både
i jakt- og prøveform.
BHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere og dommere innenfor tolkning
av jaktprøvereglene.
BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon,
hundedata og annen relevant informasjon omkring bandhundprøver.
BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon,
hundedata og annen relevant informasjon omkring bandhundprøver.
Det skal føres protokoll fra møter og fra alle behandlende saker i komiteen.
Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret fortløpende og alle utvalgets papirer er NEKF
eiendom. I forbindelse med større prosjekt og/eller utviklingsarbeid, skal BHK utarbeide
budsjett som godkjennes av FS.
Kjøp av tjenester i forbindelse med komitéarbeidet skal etter dokumentasjon godkjennes av
Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.
Bandhundkomiteen skal:
•
Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med bandhund skal
LHK være NEKF sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av elghundrasene
som bandhund, herunder jakt-, fersk- og elgsporprøver.
•
Holde seg oppdatert om jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov,
videreutvikle jaktprøvereglene, herunder fersk- og elgsporprøver, og foreslå
endringer av reglene som fremmes for RS.
•
Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for
bandhundprøvedommere.
•
BHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til
som kan ha betydning for komiteens arbeid.
•
BHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver
og prosentvis premiering, samt presentere komiteens arbeid på RS.
•
BHKs inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret
fastsetter godtgjøring for medlemmer i BHK.
•
BHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av bandhund som jakthund,
samt i avholdelse av bandhundprøver.
•
BHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre
aktuelle fora som er formålstjenlig for komitéarbeidet.
•
BHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av
interesseområder, samt ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for
komitéarbeidet. Dette i samråd med FS / Forbundssekretær.
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•
BHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med
informasjon, hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.
•
Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Bandhund, herunder å stille
medlemmer til disposisjon som NKK-representant og dommer etter behov.
•
Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under BHK ansvar
og virkeområde.
Behandling:
Forbundsstyret behandlet ikke FS.sak 15.13. da Jørn K. Remlo ikke var tilstede.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
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Saksnr.
FS.sak 16.13

Sakstittel
Instruks for Løshundkomiteen

Instruks for Løshundkomiteen
Saksinnstilling:
Forslag til Instruks for Løshundkomiteen er vedlagt denne innkallingen fra
Løshundkomiteen og Vidar Huse.
Forslag fra Vidar Huse:

INSTRUKS
FOR LØSHUNDKOMITEEN I NEKF
I Lover for Norske Elghundklubbers Forbund er formålet for organisasjonen nedfelt i
§2

Formål

NEKF har til formål :
å arbeide for ansvarlig hundehold
å arbeide utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske å fremme interessen for
elghundrasene og riktig bruk av disse.
Formålet søkes fremmet ved:
å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
•
å avholde jaktprøver
•
å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
•
å avholde utstillinger og unghundfremvisninger
•
å veilede i avl og oppdrett av elghunder
•
å overvåke og fastsette rasenes standard
•
å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere
•
å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå
optimalt samarbeide
•
å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse.
Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne formålet
best mulig.
UTNEVNELSE
Løshundkomiteen (LHK) utnevnes av Forbundsstyret (FS) for 2-to år av gangen på første
styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.
LHK innkalles til minst ett felles møte med FS i løpet av hvert kalenderår.
LHKs leder utnevnes av FSt i samme periode og har det overordnede ansvar for koordinering
av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.
LHK er fagkomité for NKKs Jakthundkomité i forbindelse med jaktprøver for elghund –
løshund.
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FS står fritt til å utnevne det antall medlemmer i LHK som FS til en hver tid finner det
nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid.
Komitemedlemmer skal fortrinnsvis ha lang og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med
løshund, samt være autoriserte løshunddommere.
LHK er Norske Elghundklubbers Forbund sitt arbeidsverktøy i utviklingen av løshund, både i
jakt- og prøveform.
LHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere og dommere innenfor tolkning
av jaktprøvereglene.
LHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon,
hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.
LHK skal bistå avlsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med informasjon,
hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.
Det skal føres protokoll fra møter og fra alle behandlende saker i komiteen.
Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret fortløpende og alle utvalgets papirer er NEKF
eiendom. I forbindelse med større prosjekt og/eller utviklingsarbeid, skal LHK utarbeide
budsjett som godkjennes av FS.
Kjøp av tjenester i forbindelse med komitéarbeidet skal etter dokumentasjon godkjennes av
Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.
Løshundkomiteen skal:
•
Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med løshund skal LHK være
NEKF sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av elghundrasene som løshund,
herunder jaktprøver, fersk- og elgsporprøver.
•
Holde seg oppdatert om jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov,
videreutvikle jaktprøvereglene og bidra til å forbedre fersk- og elgsporprøver, herunder
foreslå endringer av reglene som fremmes for RS.
•

Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for løshundprøvedommere.

•
LHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan
ha betydning for komiteens arbeid.
•
LHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver og
prosentvis premiering, samt presentere komiteens arbeid på RS.
•
LHK’s inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret
fastsetter godtgjøring for medlemmer i LHK.
•
LHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av løshund som jakthund, samt i
avholdelse av løshundprøver.
•
LHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre aktuelle
fora som er formålstjenlig for komitéarbeidet.
•
LHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av interesseområder,
samt ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for komitéarbeidet. Dette i samråd med
FS / FS.sekr.
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•
LHK skal bistå avelsutvalgene for de enkelte elghundrasene i forbindelse med
informasjon, hundedata og annen relevant informasjon omkring løshundprøver.
•
Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Løshund, herunder å stille medlemmer til
disposisjon som NKK-representant og dommer etter behov.
•
Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LHK ansvar og
virkeområde.

Forslag fra Løshundkomiteen v/Kjell Kruke:

INSTRUKS
FOR LØSHUNDKOMITEEN I NEKF
Løshundkomiteen heretter kalt LHK utnevnes av Forbundsstyret heretter kalt FS. For 2-to år
av gangen på første styremøte etter RS, eller ved behov i løpet av perioden.
LHK innkalles til minst ett felles møte i løpet av hvert kalenderår.
LHK’s leder utnevnes av forbundsstyret i samme periode og har det overordnede ansvar for
koordinering av komiteen, innkalling, sakliste og gjennomføring av møter.
LHK er fagkomité for NKK’s jakthundkomite i forbindelse med jaktprøver for elghunder –
løshund.
Forbundstyret står fritt til å utnevne det antall medlemmer i LHK som FS til en hver tid finner
nødvendig og hensiktsmessig for å ivareta komiteens arbeid. Komitemedlemmer skal ha lang
og bred erfaring fra jakt og jaktprøver med løshund, samt være autoriserte løshunddommere.
LHK er Norske Elghundklubbers forbund sitt redskap i arbeidet i utviklingen av løshund,
både som jakt- og prøveform. LHK skal være rådgiver ovenfor områdeklubbene, prøveledere
og dommere innenfor tolkning av jaktprøvereglene. Videre skal LHK ved behov bistå
avlsutvalgene i forbindelse med avl innenfor løshundlinjene i de forskjellige elghundrasene,
og står ansvarlig overfor NEKF i dette arbeidet.
Det skal føres protokoll (fortrinnsvis elektronisk) over behandlingen av alle saker i komiteen.
Alle utvalgets papirer er NEKF eiendom. Kopier av protokoller sendes Forbundsstyret
fortløpende. Ved behov, f.eks. i forbindelse med større prosjekt eller utviklingsarbeide, skal
LHK utarbeide budsjett som godkjennes av FS. Alle andre behov for kjøp av tjenester i
forbindelse med komitéarbeidet skal dette godkjennes av Forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle.
Løshundkomiteen skal:
1. Med sin spesialkompetanse innenfor jakt og jaktprøver med løshund skal LHK være NEKF
sin saksbehandler og rådgiver innenfor bruken av elghundrasene som løshund, herunder
jaktprøver og sporprøver.
2. Holde seg oppdatert på jaktprøvereglene, samt tolkning av disse. Ved behov, videreutvikle
jaktprøvereglene og bidra til å forbedre sporprøvereglene, herunder foreslå endringer av
reglene som fremmes for RS.
3. Utarbeide og vedlikeholde utdanningskompendium for løshundprøvedommere.
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4. LHK skal ha løpende informasjon fra FS om saker som FS får kjennskap til som kan ha
betydning for komiteens arbeid.
5. LHK skal sende årsberetning til Forbundsstyret, inklusiv antall løshundprøver og
prosentvis premiering samt presentere komiteens arbeid på RS.
6. LHK’s inntekter og utgifter inngår i NEKF sitt driftsregnskap. Forbundsstyret fastsetter
godtgjøring for medlemmer i LHK.
7. LHK skal være inspiratorene og pådrivere i bruk av løshund som jakthund, samt avholdelse
av løshundprøver.
8. LHK skal samarbeide med andre komiteer og utvalg innen NEKF og andre aktuelle fora
som er formålstjenlig for komitéarbeidet.
9. LHK kan ta kontakt med andre interesseorganisasjoner, på tvers av interesseområder, samt
ekspertise der utvalget finner dette formålstjenlig for komitéarbeidet.
10. Ved behov kan LHK bistå avlsutvalgene i forbindelse med avl innenfor løshundlinjene i
de forskjellige elghundrasene.
11. Bistå avlsutvalgene (AU) i arbeidet med å måle/dokumentere bruksegenskapene innenfor
løshundlinjene i de forskjellige rasene, gjerne gjennom nordisk samarbeid.
12. Støtte områdeklubbene i avviklingen av NM Løshund, herunder å være NKK-representant
eller dommer ved behov.
13. Ivareta andre pålagte oppdrag fra FS som naturlig faller inn under LHK ansvar og
virkeområde.
Behandling:
Forbundsstyret behandlet ikke FS.sak 16.13.
Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte.
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Saksnr.
FS.sak 17.13

Sakstittel
Behandling av Lover for Salten Elghundklubb

Behandling av Lover for Salten Elghundklubb
Saksinnstilling:
Vedlagt forslag til nye lover for Salten Elghundklubb.
Behandling:
Lover for Salten Elghundklubb, vedtatt av Årsmøtet i Salten EHK i 2013, ble gjennomgått
av Forbundsstyret. Ingen kommentarer eller endringer ble gjort.
Vedtak:
Forbundsstyret godkjenner Lover for Salten Elghundklubb, vedtatt av Årsmøtet i Salten
EHK i 2013.
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Saksnr.
FS.sak 18.13

Sakstittel
Eventuelt

Eksteriørdommerkonferansen 2014
Behandling:
Det er tidligere vedtatt at det skal avholdes dommerkonferanse for elghundrasene i 2014.
Arbeidet med planleggingen og tilretteleggingen av arrangementet må iverksettes.
Vedtak:
Marianne Holmli og Nils-Erik Haagenrud har ansvaret for iverksetting av planlegging og
tilrettelegging for dommerkonferansen i 2014.
Forbundssekretæren inngår i arrangementskomiteen.
Utvidelse av Avlsutvalget for NEG
Behandling:
Forbundsstyret har ønsket over tid å utvide Avlsutvalget for NEG. Marianne Holmli har
koordinatorfunksjonen/ansvarsområdet for avlsutvalgene i Forbundsstyret og har tidligere
vært medlem av Avlsutvalget for NEG.
Vedtak:
Marianne Holmli går inn som medlem av Avlsutvalget for NEG.

Gardermoen, 16.3.13

Arild Visdal
Referent
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