Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Jakt- og Fiskesenteret, Flå
5.12.12
Møtestart kl. 9.00

Faste medlemmer som møtte:
Nils-Erik Haagenrud
Kjell Kruke
Vidar Huse
Jørn K. Remlo

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Marianne Holmli
Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Andre inviterte som møtte:
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

___________________
Jørn K. Remlo

___________________
Vidar Huse

___________________
Knut Juvet

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 67.12
FS.sak 68.12
FS.sak 69.12
FS.sak 70.12
FS.sak 71.12
FS.sak 72.12
FS.sak 73.12

Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomi, økonomirapport 30.11.12
Mandat for Norsk Kennel Klubs jakthundkomité (NJK)
Forslag til NEKFs kontingent for 2014, Representantskapsmøtet 11.5.13
Organisasjonskonferanse 18. – 19.1.13

Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 67.12

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 14.11.12 (protokollen er utsendt til styremedlemmer,
varamedlemmer og Lov- og Kontrollkomiteen)
Behandling:
Ingen kommentar

Saksnr.
FS.sak 68.12

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

IT-satsning Norsk Kennel Klubb
o Orientering av Jan-Erik Andersen som representant for BIT/NKK
 Nye store endringer iverksatt innen IT i NKK med bakgrunn i vedtak gjort
under årets RS/NKK
 Pr. i dag er det manglende IT-verktøy for «hunde-Norge»
 NKK har til disposisjon 15 mill. NOK til IT-satsning over 3 år
 1.1.2015 nytt IT-system
o 12.12.12. skal styringsgruppe for satsningen nedsettes
 Løsning for IT-registrering av NEKFs jaktprøvedata, reviderte jaktprøveregler
for elghund-løshund skal være på plass 30.6.13.
 Registreringsmodell skal og må være på plass i løpet av januar, inkl. ny
«skogsprotokoll» som skal integreres i det nye registreringssystemet.

Oppfølgingssaker mht. vedtak og andre føringer
Forbundssekretæren følger opp de oppnevnte arbeidsgruppene og deres oppgaver.
Rapporteringer fra komiteer og utvalg:
o Løshundkomiteen v/Kjell Kruke
 Orientering om etterspørsel av oppfølging av RS-vedtakene som omhandlet
jaktprøvereglementet med championatregler og fellesbestemmelser
 Møte i Løshundkomiteen 18.12.12
o Konstituering
o Instruks for medlemmene i komiteen ferdig og skal undertegnes
o Fordeling av arbeidsoppgaver
o Bandhundkomiteen v/Jørn K. Remlo
 Pr. dato ingen endringer på gang i komiteen
 Det har kommet et par innspill på prøvereglene fra områdeklubbene
 Områdeklubbene vil bli oppfordret om tilbakemeldinger mht. eksisterende
prøveregler for bandhund
 Bandhundkomiteen planlegger et fysisk møte i komiteen
Tanker og innspill i forhold til uttaksregler til NM
o Vidar Huse
Vidar orienterte om sine tanker om uttaksregler der han mener at Forbundsstyret og
NEKF har brukt alt for mye tid i mange år på slike regler.
Dette må bety at reglene ikke er riktige og funksjonelle etter hensikten. Grunntanken
bak dette er at den til enhver tid beste hund fra klubbene skal delta.

Han mener at Forbundsstyret bør se på hva hvordan våre naboer foretar sine uttak og
han ser seg at Forbundsstyret setter et minstekrav og at klubben tar ut sine hunder selv.
Styret er positive til dette og det vil bli arbeidd videre med saken.

Saksnr.
FS.sak 69.12

Sakstittel
Økonomi, økonomirapport pr. 31.7.12

Økonomi, økonomirapport pr. 31.10.12
Saksinnstilling:
Økonomirapport pr. 30.11.12 vart oversendt styremedlemmene i forkant styrets møte,
oversendt styremedlemmene 3.12.12 pr. e-post.
Behandling:
Den fremlagte rapporten viser tilfredsstillende resultat iht. budsjett for 2012.
Vedtak:
Økonomirapporteringen pr. 30.11.12 tas til etterretning av Forbundsstyret.

Saksnr.
FS.sak 70.12

Sakstittel
Mandat for Norsk Kennel Klubs jakthundkomité (NJK)

Mandat for Norsk Kennel Klubs jakthundkomité (NJK)
Saksinnstilling:
Høringsutkast til mandat for Norsk Kennel Klubs Jakthundkomité ble mottatt fra NKK 30.11.12 og
videresendt til styrets medlemmer

Mandatet ble fremlagt for Hovedstyre på møte den 9. november, hvor de vedtok at mandatet
skulle sendes ut på høring til klubbene.
Høringsfristen er satt til 1.3.2013.
Behandling:
Styremedlemmene har gått igjennom utkastet og ønsker at Nils-Erik går videre med saken på vegne av
NEKF.
Vedtak:
Nils-Erik arbeider videre med mandatet til NKKs Jakthundkomié og gir høringssvar innnen satt frist,
1.3.12.

Saksnr.
FS.sak 71.12

Sakstittel
Forslag til NEKFs kontingent for 2014, Representantskapsmøtet 11.5.13

Forslag til NEKFs kontingent for 2014, Representantskapsmøtet 11.5.13

Saksinnstilling:
NEKFs kontingenten for 2012 har vært kr. 150,00. Representantskapsmøtet 2012 vedtok
kontingent for 2013 kr. 160,00.
Behandling:
Forbundsstyret ser ingen forsvarlig økonomisk grunn til å øke kontingenten for 2014 og vil
legge dette frem som et forslag for neste års RS.
Vedtak:
Forslag om å beholde kr. 160,00 som kontingent til NEKF fremsendes til behandling i
Representantskapsmøtet 11.5.13.

Saksnr.
FS.sak 72.12

Sakstittel
Organisasjonskonferanse 18. – 19.1.13

Organisasjonskonferanse 18. – 19.1.13
Saksinnstilling:

Det er bestilt overnatting, møterom etc. på Best Western Hotel, Gardermoen.
Øistein Eikeseth fra Organisasjonsavdelingen vil gjennomføre fagdelen omkring
organisasjonsopplæring/-utvikling, lørdag 19.1.
Forslag til program og gjennomføring:
Fredag 18.1.13
kl. 18.00 – 20.45

Møte mellom avlsutvalgene og Forbundsstyret/deler av FS.

I løpet av fredagskvelden fremreise av deltagerne fra områdeklubbene.
Lørdag 19.1.13
kl. 08.30 – 18.30

Organisasjonsopplæring NKKs Organisasjonsavdeling v/Ø. Eikeseth:
Velkommen til kurset
Organisering av Hunde-Norge
Norsk Kennel Klub
Styret – et kollegium
Styret – et kollegium (forts.)
Styrets arbeid
Møteledelse
Årsmøtet
Saksbehandling i styret
Oppsummering

1 time
1 time
1 time
1 time
1 time
1 time
1 time
1 time
1 time

Søndag 20.1.13
kl. 08.30 - 12.30

Aktuelle saker fra NEKF og områdeklubbene for
drøfting.

kl. 12.30

Lunsj og hjemreise

Behandling:
Forbundsstyret drøftet gjennomføring og forslaget til program. Søndag 20.1. vil programmet i
hovedsak bestå av:






Orientering om IT-planene i NKK og NEKF
Kommunikasjon og prosesser
Administrative forhold
Aktuelle saker

Vedtak:
Planlagt konferanse gjennomføres etter det foreslåtte programmet med tillegget for søndag
201.1.
Invitasjon sendes ut til områdeklubbene med frist for påmelding.

Saksnr.
FS.sak 73.12

Sakstittel
Eventuelt

Laikarasene
Forbundsstyret ønsker å gjennomføre et møte med Laikarasene bl.a. for å drøfte forslaget
til regelverket for prøver, laikarasene.
Fra FS møter: Nils-Erik Haagenrud, Kjell Kruke og Forbundssekretæren.
Møte i Nordisk Elghundunion
o Finland har initiert møte i unionen.

Arild Visdal
referent

