Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Garder Kurs Og Konferansesenter
18.08.2016
Kl. 09.00

Faste medlemmer som møtte:
Knut J Herland
Kjell Kruke
Eivind Haugseth
Jostein Dahle

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Helge Jakobsen
Vara-medlemmer som møtte:
Marius Olaussen, 1.varamedlem
Cato Flatner, 2.varamedlem
Andre inviterte som møtte:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak. 73.16
FS.sak. 74.16
FS.sak. 75.16
FS.sak. 76.16
FS.sak. 77.16
FS.sak. 78.16
FS.sak. 79.16
FS.sak. 80.16

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker.
Drøftings- og orienteringssaker
Gjennomgang av komiteer/utvalg i NEKF
Økonomirapport pr. 31.07.16
FoU prosjektet
Nordisk mesterskap Løshund
NM arrangement og prisnivå

Møteprotokoll
Forbundsstyret

FS.sak 81/16
FS.sak 82/16
FS.sak 83/16
FS.sak 84/16
FS.sak 85/16
FS.sak 86/16

Brev fra S-Trøndelag EHK angående HD
Oppfølging RS-vedtak Lover NEKF og områdeklubber
Spesial utstilling Svensk Hvit Elghund
Eksteriør konferanse 2017
Instruks Datautvalget
Eventuelt

Saksnr.
FS.sak 73.16

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har
vært initiert av leder, medlemmer av FS.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 74.16






Sakstittel
Referatsaker

Mailer til NKK, angående tidligere fattet vedtak på RS
Nordisk Älgunion tlf. møte nordiskdatabase.
Mail fra Appellutvalget NKK
Årsmelding NEKF til NKK RS
Innsendte saker til RS NKK og valg NKK

Saksnr.
FS.sak 75.16







Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Sak unntatt offentligheten
Aksjonsliste
Disiplinærsaken
Henvendelser angående komiteer
RAS Jämthund, RAS Laikarasene
NEKF klager på vedtak fra HS NKK angående championat regler.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 76.16 Gjennomgang av komiteer/utvalg i NEKF
Saksutredning:
Etter siste møte i forbundsstyret (16/6) har det blitt utsendt instrukser, mange er ikke
underskrevet av medlemmene i utvalgene.
I ettersøksutvalget ønsket ikke den foreslåtte leder kandidat å sitte pga. arbeidssituasjon og
mange andre verv. Arbeidsutvalget valgte da å forespørre et nytt medlem og innsette en annen
person som leder for utvalget. Begge har takket ja på forespørselen og har undertegnet
instruksen.
Vedtak:
Valget av medlemmer til ettersøksutvalget tas til orientering.
Det sendes ut en påminnelse på underskrifter på instruksene.

Saksnr.

Sakstittel

FS.sak 77.16

Økonomirapport pr. 31.07.16

Saksutredning:

Vedtak:
Tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 78/16

Sakstittel
FoU prosjektet

Saksutredning:
Orientering fra Marte Wetten av møte den 21/6 2016 og fra møte den 17/8 2016 om status og
fremdrift i prosjektet, viser at behovet for en bedre data flyt og slektskapskontroll må
prioriteres. Skal avlsprogram fungere optimalt må oppdateringer av hundeinformasjon utføres
tettere en ved dagens situasjon.
Vedtak:
Tas til orientering

Saksnr.
FS.sak 79.16
Saksutredning:

Sakstittel
Nordisk mesterskap Løshund

SÄK sendte innbydelse til Nordisk Mesterskap i mail fra 20/6 2016. Arrangementet vil bli
avholdt i Västersvenska ÄK i Dalsland.
Søknadsfrist til områdeklubber er satt til 10 august. Løshundkomiteen rangere de påmeldte
hunder og sender sin innstilling til forbundsstyret i NEKF. Forbundsstyret fatter vedtak på
deltakende hunder og reserve hunder.
Vedtak:
Løshundkomiteens forslag til deltakere til Nordisk mesterskap Løshund vedtas.
Kjell Arild Haugen velges til lagleder for Norge. Eivind Haugseth fra tråde i behandlingen.

Deltakere Nordisk
2016 (1).pdf

Saksnr.
FS.sak 80.16

Sakstittel
NM arrangement og prisnivå

Saksutredning:
Det er tildelt arrangør for Løshund NM 2018 (Gudbrandsdalen EHK) og Bandhund NM 2019
(Hedmark EHK).
Arrangement som mangler arrangør:
 Ungdomsmesterskap Løshund 2017
 Nordisk Løshund (Nord Trøndelag forespurt)
 Ungdomsmesterskap Bandhund 2018
Det har ved flere anledninger blitt fremført bekymringer for prisnivået på arrangementene.
Standard på forpleining og overnatting har blitt svært høy, og områdeklubbers muligheter for
å kunne avholde slike arrangement forringes. Enkelte områdeklubber betaler for hele eller
deler av arrangementet for sin deltager, mens enkelt må betale alt selv. Noe som fører til
forskjellsbehandling av våre medlemmer, dette kan virke negativt for vår organisasjon.
Vedtak:
Det sendes ut en anmodning om å arrangere de nevnte arrangement til områdeklubbene.
Forbundsstyret anmoder arrangører av mesterskap til å ha fokus på kostnader på tildelte
mesterskap.
Forbundsstyret v/ arbeidsutvalget utarbeider et reglement for arrangør av mesterskap.

Saksnr.

Sakstittel

FS.sak 81.16

Brev fra S-Trøndelag EHK angående HD

Saksutredning:
Mail fra Sør Trøndelag Elghundklubb datert 29/6 2016:
Hei,
Styret i Sør-Trøndelag Elghundklubb har mottatt vedlagte brev fra noen oppdrettere på NEG,
som de ønsker skal sendes tjenestevei til NEKF.
Styret har i møte av 18.6.16 besluttet å videresende brevet, da noen av oppdretterne er
meldemmer i S-T EHK. Vi må bemerke at styret ikke har verifisert tallmaterialet/statistikkene
i brevet.
På vegne av styret i S-T EHK
Kamilla Engen
Leder

2016-05-06-HD-pro
sedyrer og avlesning.pdf

Vedtak:
Brev fra NKK tilsendes alle områdeklubber og legges ut på hjemmesiden til NEKF.

BREV NKK HD.docx

Saksnr.
FS.sak 82.16

Sakstittel
Oppfølging RS-vedtak Lover NEKF og områdeklubber

Saksutredning:
Det vart under RS sak 11.1.16 fattet et vedtak som lyder:
RS ber Forbundsstyret foreta en gjennomgang av hele lovverket for NEKF, og legge eventuelle
endringsforslag frem på RS 2017
Innkomne saker RS 2016 tas inn

Vedtak:
Forbundsstyret nedsetter et utvalg bestående av tre ledere fra områdeklubber og medlem i Lov
og Kontroll
 Per Arve Amundsen (leder)
 Helge Nordby
 Kamilla Engen
 Marius Olaussen

Saksnr.
FS.sak 83.16

Sakstittel
Spesial utstilling Svensk Hvit Elghund

Saksutredning:
Det har blitt ytret et ønske om en spesial utstilling for rase Svensk Hvit Elghund i 2018.
Utstillingen er planlagt i Nord Trøndelag, det er tatt kontakt med Nord Trøndelag
Elghundklubb med tanke om et samarbeid om utstillingen. Nord Trøndelag Elghundklubb har
tidligere 2 utstillinger og ønsket ikke å gi slipp på en av dem til en spesial utstilling. Det er
ikke fremkommet en egen søknad, kun drøftet på tlf. med leder i NEKF.

Vedtak:
Forbundsstyret er positive til engasjementet for rasen Svensk Hvit Elghund, men alle raser
skal være representert på utstillinger i regi av Norske Elghundklubbers Forbund inkl. område
klubber. Norske Elghundklubbers Forbund har ikke anledning til å avholde «spesial»
utstillinger, utover det som arrangeres av område klubber. Forbundsstyret oppfordrer søker å
kontakte områdeklubb for å avholde ønsket rasesamling i forbindelse med en eksisterende
utstilling.

Saksnr.
FS.sak 84.16

Sakstittel
Eksteriør konferanse 2017

Saksutredning:
Informasjon vil bli gitt på møte.

Møteref
11.07.16.docx

Budsjett.docx

Vedtak:
NEKF arrangerer eksteriør konferanse i februar 2017 i henhold til budsjett og plan for konferansen.

Saksnr.
FS.sak 85.16

Sakstittel
Instruks Datautvalget

Saksutredning:
Forbundsstyret fattet vedtak i sak 72.16 at det skal utarbeides en instruks for Datautvalget i
NEKF. Instruksen skal bygges på samme mal som tidligere instrukser i NEKF. Eivind
Haugseth fikk til oppdrag å komme med et forlag til instruks.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saksnr.
FS.sak 86.16

Sakstittel
Eventuelt

Saksutredning:
 Erstatning rovvilt tatt hund
 Utstillinger 2017
 Informasjonsstrategi
 Blodspor NM
 Ungdomsarbeid
 Habilitet

Forslag til vedtak:

