Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Telefonmøte
14.2.12
Møtestart kl. 21.00

Faste medlemmer som møtte:
Ellen Krogstad
Marianne Holmli
Asbjørn Guttorm
Vidar Huse

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Arild Visdal

Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Kjell Kruke

Nestleder

Meldt forfall

Varamedlemmer som møtte:
Knut Juvet
Andre inviterte som møtte:
Knut Ole Røed

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

Ellen Krogstad (sign.)
___________________

Marianne Holmli (sign.)
___________________

Vidar Huse (sign.)
___________________

Asbjørn Guttorm (sign.)
___________________

Knut Juvet (sign.)
___________________

SAKLISTE:

Saksnr.
FS.sak 06.12
FS.sak 07.12
FS.sak 08.12

Sakstittel
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 06.12

-

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 13.1.2012

Behandling:
Protokolltilførsel fra Knut Ole Røed om at det ikke var referert at han hadde møtt og ba om at dette ble
tatt inn i protokollen.

Vedtak:
Protokollen godkjent med protokolltilførsel fra Knut Ole Røed.

Saksnr.
FS.sak 07.12

Sakstittel
Orienterings- og drøftingssaker

 Utvidet tidsfrist for ferdigstilling av arbeidet i Evalueringsutvalget
Evalueringsutvalget (EU) ser de som svært vanskelig å ferdigstille sitt arbeid innen
tidsfristen 1.3.2012. og ber Forbundsstyret om en noe lenger tidsfrist iht. arbeidsplan:
EU konkluderer med at fristen for konklusjon og rapportering, 1.3.12, blir for kort fra dags dato for å
gjennomføre arbeidet som er skissert i punktet over. EU vil be FS om muligheter til å utsette fristen
1.3.12 til et senere tidspunkt, men til et tidspunkt som sikrer behandling av rapporten på siste
styremøtet før gjennomføring av Representantskapsmøtet 12.5.12.
Høringsdokumentet skal være klart i løpet av uke 7 for utsendelse ut i organisasjonen med høringsfrist
23.3.
Ferdigstilling av konklusjon og rapport iht. eventuell ny tidsfrist satt av FS.
Behandling:
Forbundsstyret aksepterer utsettelse og setter ny frist til 15.4.
Vedtak:
Forbundsstyret utsetter fristen for ferdigstilling av konklusjon og rapport fra Evalueringsutvalget iht.
forespørselen til Forbundsstyrets, ny frist settes til 15.4.

 Pågående konfliktsak mellom to av Norske Elghundklubbers Forbunds
medlemmer
Behandling:
Forbundsstyret (FS) drøftet inngående sin rolle i saken og hvordan FS skulle håndtere denne
saken videre bl.a. om FS skulle tilby megling mellom partene. Ut fra konklusjonen av
drøftingene ble følgende vedtak fattet:
Vedtak:
Forbundsstyret skal ikke involvere seg videre i saken da dette ansees som en sak oppstått
mellom to private personer.

 Svarbrev til Telemark EHK ref. åpent brev av 31.1.2012
Behandling:
Forslag til Forbundsstyrets svar på åpent brev fra Telemark EHK ble gjennomgått og drøftet.
Vedtak:
Ellen Krogstad, Vidar Huse og Arild Visdal sluttskriver svarbrevet iht. innspillene fra FS.

Saksnr.
FS.sak 08.12

Sakstittel
Eventuelt

 Styreforsikring
Behandling:
Vidar Huse ønsket drøfting om det er aktuelt for Forbundsstyret å tegne «styreforsikring».
Konklusjonen av drøftingene ble at det var et ønske for å se på hva dette ville ha for
betydning for Forbundsstyret og hvilke eventuelle kostnader dette vil representere.
Vedtak:
Forbundssekretæren undersøker i markedet og tilsvarende klubber/styrer om styreforsikring
og innhenter tilbud på dette for drøfting 8. – 9.3.

