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Sakstittel

FS.sak 25.15

Referatsaker

Styremøteprotokoll, 11.3.2015
Årets Hund 2015, oversikt er tilsendt FS
Referat fra møte i Ungdomsutvalget
Diverse årsmeldinger

Saksnr.
FS.sak 26.15

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker/oppfølgingssaker

Avlsutvalget for NES
o Informasjon fra avlsutvalget i e-post 29.3.15
Status og fremdrift i FoU-prosjektet
Det ble gitt en generell informasjon omkring status og arbeidet som blir gjort i
prosjektet fra prosjektgruppa og styringsgruppa. Prosjektgruppa og styringsgruppa tar
med seg signalene fra drøftingen i FS videre i prosjektet.
Arbeidet med ettersøksregler og dommerstatus i denne forbindelse.
o Arbeidet videre
Ettersøksutvalget, Knut J. Herland og Knut Juvet, ga FS informasjon omkring
pågående arbeid i utvalget mht. forskrift, regelverk og dommerutdanning. Knut
orienterte fra Hjorteviltseminaret omkring det som der var drøftet mht. ettersøk, det er
ikke avklart praktisering av utdanning av ettersøksekvipasjer. Direktoratet arbeider
med utdanningskrav, likeledes utdanningsmåter.
Den nye Kompetansegruppa ettersøk (KG) i NKK, utnevnt av NKKs JHK, ble 7.4.15
konstituert, der Knut J. Herland ble valgt til leder og Knut Juvet som medlem.
KG ser som uaktuelt å ta omkamp om selve forskriften nå.
KG ser to viktige områder som det må arbeides videre med:
- Praktisering av blodspordelen, dialog med MD.
- Ansvar for godkjenning av ettersøksekvipasjer
- delt prøveform
- godkjente blodspordommere fortsetter å dømme blodspor
- godkjente ferskspordommere fortsetter å dømme ferskspor
Forslag på dette utarbeides og oversendes JHK for godkjenning.
RS-saker, oppsett av saksliste og fordeling av innledninger
RS-ordfører, leder NEKF og Forbundssekretær utarbeider ferdig innkalling, sakliste
og fordeling av innledninger.
Årbok 2013-2014 og 2015
o Drøfting vedrørende innhold, rekkefølge og finansiering av Årboka 2015
o Synliggjøring av resultatlister på nettsiden
Årboka for 2013 og 2014 vil bli gitt ut i en felles bok, der resultatlistene for de
respektive år får sin del i boka.
Revidering av Årsregnskapet 2014
Pågående revisjon med avsluttende arbeidsmøte mellom revisor og Forbundssekretær
13./14.4.

NKK – Støtte til dommerutdanning 2014
22.12.14 bekreftet NKK at NEKF skulle motta økonomisk støtte til dommerutdanning
i iht. refusjonsbilaget som var oversendt fra NEKF.
I dag, 8.4., fikk NEKF bekreftelse fra NKK at den økonomiske støtten overføres i
disse dager. Saken tas opp på neste FS møte, med tanke på fordeling av støtten fra
NKK
Status Egmont-sak/Dog123 portalen
Det ble gitt en orientering om status i saken.
Bandhundkomitéen:

o Forslag til reviderte prøveregler
o Dommerkompendium
Jostein Dahle sammen med Bandhundkomitéen initierer og iverksetter arbeidet videre
med prosessen for gjennomføring revisjonsarbeidet av prøvereglene for bandhund.
Det tas sikte på at forslag til endringer kommer opp som sak på RS 2016.
FS sender bandhundkomiteens forslag og innkomne endringsforslag på høring til
klubbene.
EDS 2015
Ungdomsutvalget har påtatt seg ansvar for NEKF sin stand på EDS 2015 på
Lillestrøm. De får hjelp av både FS og andre utvalg etter behov.

Saksnr.
FS.sak 27.15

Sakstittel
Sak nr. 1, unntatt fra offentlighet (sakspapirer deles ut på styremøtet)

Saksnr.
FS.sak 28.15

Sakstittel
Sak nr. 2, unntatt fra offentlighet (sakspapirer deles ut på styremøtet)

Saksnr.
FS.sak 29.15

Sakstittel
Økonomirapport, pr. 31.3.15

Økonomirapport pr. 31.3.15
Saksutredning:
Økonomirapport pr. 31.3.15 legges frem for Forbundsstyret 8.5.15.
Behandling:
Økonomirapporten ble lagt frem for FS og gjennomgått med drøfting.
Vedtak:
Økonomirapport pr. 31.4.15 tas til etterretning.

Saksnr.
FS.sak 30.15

Sakstittel
Budsjettforslag 2015 - 2016

Budsjettforslag 2015 – 2016
Vedlegg:
Budsjettforslag 2015 – 2016
Saksutredning:
Forslag til revidert budsjett for 2015 og forslag til budsjett 2016 legges frem for
Forbundsstyret til behandling og godkjenning. I forslaget til revidert budsjett er det gjort noen
endringer, rammen i budsjettet er ikke endret negativt. Endringene i forslaget er økning på
inntektssiden iht. erfaringene så langt i år og noen endringer/justeringer mellom kontoer på
utgiftssiden.
Vedtak:
Forslaget til budsjett for 2015 - 2016 endres iht. de momenter/endringer fra FSs drøfting og
Forbundssekretæren sender denne ut til ny høring hos styremedlemmene.

Saksnr.
FS.sak 31.15

Sakstittel
Godkjenning av avlsdokument/strateginotat - Jämthund

Godkjenning av avlsdokument/strateginotat - Jämthund
Saksutredning:
Avlsutvalget for Jämthund har utarbeidd forslag til Strateginotat for Jämthund og oversendt
dette til Forbundsstyret for godkjenning.
Vedtak:
Forbundsstyret vedtar forslaget fra Avlsutvalget til Strateginotat som gjeldende Strateginotat
for Jämthund.

Saksnr.
FS.sak 32.15

Sakstittel
Videresending av e-post i NKKs Klubbadministrasjon

Videresending av e-post i NKKs Klubbadministrasjon
Saksutredning:
Norsk Kennel Klub har for noen år tilbake opprettet et e-postsystem i Klubbadministrasjonen
med tanke på at forbund og klubber skal ha en smidig og effektiv informasjonskanal.
Pr. i dag benytter NEKF seg ikke av denne muligheten som ligger i videresendingstjenesten.
Slik systemet er bygd opp kan ikke videresendingsfunksjonen og bruk av den spesifikke
adressen til utgående post, brukes samtidig. Velges den ene, fungerer ikke det andre. NEKF
har brukt adressen til utgående e-post, og inngående post har spesifikt gått til adressen
elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no uten videresending.
Det er viktig og naturlig at FS-medlemmene får tilgang til e-post som sendes på vår offisielle
e-postadresse. Dette vil holde styremedlemmene orientert og det sikrer at informasjon som
likevel er tiltenkt utvalg og komiteer ikke blir borte i all e-post.
Vedtak:
Forbundsstyrets medlemmer legges til tjenesten «videresending av e-post i NKKs
Klubbadministrasjon.
Da dette medfører at utgående e-post fra den offisielle NEKF-adressen ikke vil fungere,
etableres egen e-posttjeneste og adresse til dette formålet.

Saksnr.
FS.sak 33.15

Sakstittel
Oppstart av sponsorarbeid og nedsetting av arbeidsgruppe

Oppstart av sponsorarbeid og nedsetting av arbeidsgruppe
Saksutredning:
Det ligger et ganske stort potensiale for støtte til vår drift, enten som ren støtte eller som
sponsorkontrakter.
Det er viktig at eksisterende reklameavtaler og støtteavtaler blir tatt med i vurderingen.
Avtaler bør kunne gjøres som ren støtte, som enkle samarbeidsavtaler eller som øremerka
støtte.
Ungdomsutvalget har startet noe utredninger på dette området, og det viser seg at det er et
stort potensiale i å støtte ungdomsarbeid.
Dette bør tas med i sammenhengen og samkjøres med det generelle sponsorarbeidet.
Aktuelle sponsoravtaler skal godkjennes av Forbundsstyret. Forbundsstyret må også vurdere
om store avtaler må legges frem for RS.
Utvalget må også påse at ikke områdeklubbene blir skadelidende av sentrale avtaler, men
passe på at dette blir et «vinn-vinn» prosjekt.
Det forutsettes at ingen sponsoravtaler medfører økonomiske bindinger for NEKF.

Vedtak:
1. Det nedsettes et sponsorutvalg bestående av følgende medlemmer:
a. Knut Herland, leder
Forbundsstyret
b. Leif Skiaker
Ungdomsutvalget
c. + 1. representant
Områdeklubbene
2. Utvalgets mandat er å skaffe NEKF sponsorinntekter innenfor rammene i
saksutredningen.
3. Utvalget anses som permanent og skal legge frem sine fremforhandlede avtaler for FS
som endelig godkjenner disse.

Saksnr.
FS.sak 34.15

Sakstittel
Jakthunddivisjonen (JD)

Jakthunddivisjonen (JD)
Saksutredning:
Jakthunddivisjonen (JD) er ett interessefora for jakthunder som har som formål å skape
allianser og bygge samarbeid for rasegrupper innenfor jakthund sektoren.
NEKF er i JD representert med leder og nedleder.
FKF (Fuglhundklubbenes Forbund) og medlemmer fra Retrieverklubben har gjennom JD
nedlagt ett stort arbeid over mange år.
Trine Melheim fra FKF har sittet som leder siste periode og ønsket avløsning. Før henne satt
Marthe Ottesen også fra FKF, og før Marte satt Stig Bratthaug fra retriever.
På årsmøte i JD nå i vinter ble vi (NEKF) og Norske Harehund Klubbers forbund (NHHKF)
utfordret til å komme med forslag på leder og medlem av styringsgruppa.
Ellen Krokstad har blitt forespurt og har sagt seg positiv til å gå inn i ledergruppe/leder i JD.
Ellen er en meget god kandidat, hun er godt kjent internt i NKK og kjenner godt til JD på
tvers av rasegrupper fra sin tid som leder i NEKF.
Vedtak:
NEKF sender over forslag på Ellen Krokstad som medlem av styringsgruppa/leder i JD.

Saksnr.
FS.sak 35.15

Sakstittel
Saker fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Saker fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Saksutredning:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort (AU NES) har sendt over til Forbundsstyret 5
dokumenter med innstilling til vedtak. Disse dokumentene er på bakgrunn av møtet som
avlsutvalget den 10.3.
Dokumentene ligger vedlagt i saken.
Sak 1:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Sak 1/15: Det er ønskelig å fatte vedtak for arbeidsrutine når det gjelder henvendelser for
parring og avlshundgodkjenning, dette for å sikre lik og god saksbehandling på henvendelser.
 Innstilling til vedtak: AUNES fatter vedtak på bruk av arbeidsrutine som følger:
Rutine for behandling av henvendelser – parring/avlshund
 Den avlskontakt som mottar henvendelse, fyller inn mal med opplysninger og sender til
leder for godkjenning, kopi til øvrige medlemmer for kommentarer. Henvendelse kan være
søknad via elghundforbundets nettsider, mail direkte til avlskontakt eller telefon-henvendelse.
Frist 1 uke, syv dager.
 Alle medlemmene i AU NES svarer per mail med godkjenning, eventuelle kommentarer
eller grunn til avslag. Henvendelsen loggføres.
 Den avlskontakt som har fått henvendelsen har ansvaret for å gi søker tilbakemelding innen
1 uke, syv dager, med mindre det oppstår situasjoner som gjør at behandlingstiden blir
forlenget. I så fall har ansvarlig avlskontakt plikt til å informere søker så fort som mulig.
 I de tilfellene hvor det er ønske om å bruke et spesifikk avlshund, men denne gir innavlsgrad
opp til 4, hvor det er merknader på ønsket hund eller kombinasjonen på en annen måte sees på
som uheldig – skal AU NES bistå søker med å finne alternativ avlshund. I de tilfeller det viser
seg vanskelig å finne kombinasjon som gir under 4 i innavlsgrad over 6 gen, kan man
dispensere opp til 5.
 Når godkjenning eller avslag er klart, skal ansvarlig avlskontakt sende ferdig utfylt skjema
for godkjenning av parring/kombinasjon til søker. Det skal for øvrig fylles inn dato da
godkjenningen er tidsbegrenset til 6 mnd.
 I de tilfeller der søker har kombinasjon klar, plikter AU NES å informere søker dersom det
er merknader på ønsket avlshund (gemytt, forekomst av HD hos avkom – nær slekt, andre
diagnoser eller manglende resultater).

Inhabilitet: Dersom avlskontakt er inhabil ( tispe eller ønsket hannhund er av eget oppdrett,
eller av annen grunn har nære relasjoner til hunder eller eiere), bes søker om å ta kontakt med
et annet medlem av AU NES.
Vedtak:
Innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vedtas av Forbundsstyret.

Sak 2:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Sak 2/15
Evaluering av avlskriterier samt innavlsgrad på 6 generasjoner.
AUNES evaluerer avlskriterier for NES og finner at så lenge en fiktiv valp får halvparten av
arveanlegget fra hver av foreldrene, så bør avlskriteriene for hannhund og tispe være like.
Videre er det ønske om å gjeninnføre øvre grense for innavlsgrad på 6 generasjoner fra 5, til 4.

• Innstilling til vedtak: AUNES vedtar å endre avlskriterier for hannhund som følger:
unghunder regnes nå som hunder under 2 år, og ikke 3 år som tidligere. Avlskriteriene for tispe
endres slik at kravet til jaktpremiering blir 2. premie eller bedre, og kravet til
utstillingspremiering blir very good.
• Innstilling til vedtak: AUNES vedtar å gjeninnføre øvre grense for innavlsgrad på 6
generasjoner til 4. I de tilfeller det viser seg vanskelig å finne kombinasjon som gir under 4, kan
AUNES vurdere å dispensere opp til 5.

Innstilling til vedtak:
Innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vedtas av Forbundsstyret.
Sak 3:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Oppfølging av RS sak 38/14
Vedtak fra FS:
Forbundsstyret i NEKF åpner for indeksavl for rasene tilsluttet NEKF
Heretter godkjennes hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet
HD indeks ligger over 210% (205% NES) for kombinasjonen totalt. Dermed oppheves
avlssperre på avkom etter nevnte kombinasjoner.
-

Avlsutvalgene for rasene fatter endelig vedtak om dette for hver enkelt rase. For
rasene som ikke har avlsutvalg fatter Forbundsstyret endelig vedtak for rasene.
Avlsutvalgene utarbeider klassifiseringslister for valpekull, samt lister over
avlshunder/unghunder fordelt på lister for løshund og bandhund.

På møte i AUNES 10.03.15 ble overnevnte sak 3/15 behandlet som følger:
 Innstilling til vedtak: AUNES åpner for indeksavl for Norsk Elghund Sort hvor samlet
indeks for en kombinasjon skal være lik eller  205%. Videre ekskluderes kombinasjoner
hvor en eller begge avlshundene har C-hofter.
 Innstilling til vedtak: Man ønsker per dags dato ikke klassifiseringslister for valpekull for
NES.

Vedtak::
Innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vedtas av Forbundsstyret.

Sak 4:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Sak 4/15
AUNES evaluerer øvre grense for antall avkom for avlshunder hannhunder NES og innstiller til
vedtak som følger:

Innstilling til vedtak: Etter en evaluering og gjennomgang av avlshundlisten, har AU NES
fattet vedtak om endringer i kriterier for å stå på avlshundlisten.
Med tanke på rasens størrelse og genetiske variasjon, har vi foretatt disse endringene,for å
unngå for nært slektskap, og for å få flere hunder i avl.
 Begrensning på ant. avkom for 2 helbrødre: Maksimalt 30 avkom pr helbror.
 Begrensning på ant. avkom for 3 helbrødre: Maksimalt 20 avkom pr helbror.
 Totalt ant. avkom etter enkelthunder: Maks 40 valper. Avlshunder som har
oppnådd maks ant. avkom vil bli tatt ut av avl.
 Andel avkom med kjent HD status: Når en hannhund når 15-20 avkom, skal
minimumsgrense for røntgede avkom ligge på 20%. I de tilfellene en avlshund har mer
enn 1 kull skal prosenten fordeles på minimum 2 kull.
Vedtak:
Innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vedtas av Forbundsstyret.

Sak 5:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Vedtak fattet i AUNES møte 10.03.15.
Sak 5/15 Grunnet vedtak om index avl HD, har de svensk registrerte avlshundene som tidligere
sto oppført som godkjente avlshunder på den norske listen, ikke blitt med. Dette grunnet at det
ikke eksisterer dokumentasjon på HD index. Allikevel ansees de svensk registrerte hundene som
et godt tilskudd til avlshundlisten.
Innstilling til vedtak: Inntil HD index for disse hundene avklares mellom SKK og NKK, ønsker
AUNES at de svensk registrerte hundene gjeninnføres på avlshundlisten, under ”SVENSKE
HUNDER”, avlsutvalget vurderer HD status under kombinasjoner for disse hundene særskilt.

Vedtak:
Innstillingen fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort vedtas av Forbundsstyret.

Saksnr.
FS.sak 36.15

Sakstittel
Avlskonferanse, våren 2015

Avlskonferanse, våren 2015
Saksutredning:
Forbundsstyret ønsker å gjennomføre en konferanse for avlsutvalgene i løpet av
våren/forsommeren.
Målet med konferansen er i hovedsak å drøfte Rasespesifikke avlsstrategier (RAS) og den
videre strategien for avlsarbeidet i utvalgene. Dette skal danne grunnlaget for det fremtidige
arbeidet i det respektive avlsutvalget.
Vedtak:
Forbundsstyret ber lederne for de enkelte avlsutvalg initiere og iverksette arbeidet med å
etablere RAS-dokument og strategi for avlsarbeidet i utvalgene, herunder gjennomføring av
en avlskonferanse.
Jostein Dahle ansvarlig/koordinator for gjennomføring.

Saksnr.
FS.sak 37.15

Sakstittel
Eventuelt

Eventuelt
Ungdomsarbeidet i NEKF:
- I samråd med Ungdomsutvalget vil FS følge opp sin prioritering av
ungdomsarbeidet. Det settes opp egen sak om dette til neste Forbundsstyremøte.
Oppfølging av følgende saker:
FS.sak 36.14 Avtale Geninova – NEKF
Medlemmer av prosjektgruppe:
NEG Jostein Dahle
NES Camilla Hartz Repshus, erstatter Sverre Høyvik
FS.sak 11.15 Laikarasene
Kjell Kruke er i dialog med Svenska Älghundklubben for å etablere et felles avlssamarbeid
mellom Norge og Sverige vedrørende Laikarasene, et samarbeid som svenskene er positive til
å etablere.
Laikaklubben vil søke Norsk Kennel Klub om egen status som raseklubb.
FS.sak 22.15 Fremtidig dommerutdannelse
Etablering av arbeidsutvalg som skal utarbeide ny strategi for dommerutdnning i Norske
Elghundklubbers Forbund.
Utvalget er sammensatt av representanter fra Løshundkomitéen, Bandhundkomitéen og
Ettersøksutvalget:
Knut Juvet
Ettersøksutvalget
Forbundsstyrets kontaktperson
Magnar Nordsveen Bandhundkomitéen
Arve Olav Sæter
Løshundkomitéen

