Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling
Møteprotokoll
Forbundsstyret

Rosendal Fjordhotel, Rosendal
7.8.2015
Kl. 14.00

Møtet ble avholdt i forbindelse med NM Bandhund.
Faste medlemmer som møtte:
Kjell Arild Haugen
Kjell Kruke
Eivind Haugseth
Knut Juvet
Knut J. Herland
Arild Visdal

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Forbundssekretær

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:
Jostein Dahle, 1. varamedlem
Lars Anton Steinsholt, 2 varamedlem
Andre inviterte som møtte:
SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak 57.15
FS.sak 58.15
FS.sak 59.15
FS.sak 60.15
FS.sak 61.15
FS.sak 62.15
FS.sak 63.15
FS.sak 64.15
FS.sak 65.15

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport pr. 31.7.15
Sak unntatt fra offentligheten
Høring etiske retningslinjer for dommervervet
Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort
Instruks for Eksteriørutvalget
Eventuelt
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Saksnr.
FS.sak 57.15

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saksutredning:
Dato for styremøtet har vært kjent for styremedlemmene innenfor tidsrammen og sakene har
vært initiert av leder.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
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Saksnr.
FS.sak 58.15

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 8.5.15
Infoskriv vedrørende dag 1 eller dag 2
Infoskriv vedrørende løshundreglene
Referat frå Hjorteviltseminaret 2015
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Saksnr.
FS.sak 59.15

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Drøftings- og orienteringssaker
Status ettersøksreglement/-forskrift
Knut J. Herland orienterte Forbundsstyret om arbeidet som blir gjort i tilknytning til de
nye reglene og utfordringene som ligger i disse.
Instruks for prøving og godkjenning av ettersøkshund ble vedtatt av Miljødirektoratet
12.6.15 og er gjeldende fra og med 1.4.2016. Inntil denne dato er den eksisterende
gjeldende.
En endring som er verd å merke seg er at eneste kravet til de hunder som skal gå prøvene
for godkjenning som ettersøkshund, er at de er ID-merket. Hverken hund eller fører
trenger ikke å være registrert medlem i noen organisasjon.
Det vil bli gitt en grundigere informasjon når flere forhold er konkretisert.
NPP – status
Lederen og Eivind Haugseth orienterte Forbundsstyret om status NPP, arbeidet som er
gjort, samt status for arbeidet som pågår. NPP har klart registreringsdelen, det som
gjenstår er den siste biten av det som skal tilbakeføre registrert data til NKKs server og
DogWeb.
Statusinformasjon om NPP nr.1 sendes områdeklubbene, ansvar Forbundssekretæren.
NKKs Representantskapsmøte 2015
Kjell Kruke gikk igjennom valgoversikten etter sist RS i NKK med de kandidater som
foreløpig er satt opp fra NEKF.
Valglisten og innstillinger fra NEKF/Jakthunddivisjonen vil bli drøftet i JD møte 12.8.15
Oppfølging av sak om kommisjonsmåling
Forbundsstyret oversendte søknad om oppstart av kommisjonsmåling/målebrev til NKK
den 4.6.15 og mottok svar fra NKK den 15.6.
Svaret var vanskelig å tolke og beror på en misforståelse av hva NEKF ønsket. Det har i
ettertid vært noe dialog med NKK om saken.
Jostein Dahle og Forbundssekretæren skal følge opp saken med NKK.
Innspill fra Bandhundkomitéen – FS-sak 31.15 Godkjenning av
Avlsdokument/strateginotat – Jämthund
Forbundsstyret mottok skriv fra Bandhundkomiteen 29.7. med spørsmål i forhold til
vedtaket som ble gjort i FS.sak 31.15 Godkjenning av Avlsdokument/strateginotat –
Jämthund.
Skrivet fra Bandhundkomitéen oversendes Avlsutvalget for Jämthund for uttalelse før
Forbundsstyret gir sitt endelige svar på Bandhundkomitéens forespørsel på sitt møte
3.september.
Uttalelse fra raseklubb – søknad om opptak som dommerelev (eksteriør)
Forbundsstyret har mottatt brev fra NKK 30.7.15 med forespørsel om uttalelse omkring en
person som har søkt om å bli tatt opp som dommerelev, eksteriør.
Forbundsstyret har ingen innvendinger til søknaden og er positive til søknaden.
Forbundssekretæren tilskriver NKK i saken.
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Søknad fra Laikaklubben om opptak som raseklubb i NKK
Forbundsstyret mottok 25.6.15 henvendelse fra NKK om at Laikaklubben hadde søkt om
å bli tatt opp som raseklubb i NKK.
NKK ber om tilbakemelding fra NEKF i sakens anledning.
Leder tilskriver NKK om status for saken i NEKF.
Arrangementssted for Representantskapsmøtet 2016
Forbundsstyret har tidligere vedtatt at Representantskapsmøtet 2016 skal avholdes 9.5.16.
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen, velges som arrangementssted for RS 2016.
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Saksnr.
FS.sak 60.15

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.7.15

Økonomirapport pr. 31.7.15
Saksutredning:
Økonomirapport pr. 31.7.15 legges frem for Forbundsstyret 7.8.15., er sendt ut pr. e-post
6.8.15. Økonomirapporten inneholder resultat, balanse og hovedbok pr. 31.7.15.
Vedtak:
Økonomirapport pr. 31.7.15 tas til etterretning.
Forbundssekretæren skal lage en oversikt over forretningsforbindelser (bank, forsikring m.m),
og en oversikt over eiendeler til NEKF. Denne skal leveres FS så snart som mulig,
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Saksnr.
FS.sak 61.15

Sakstittel
Sak unntatt fra offentligheten

Sak unntatt fra offentligheten
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Saksnr.
FS.sak 62.15

Sakstittel
Høring etiske retningslinjer for dommervervet

Høring etiske retningslinjer for dommervervet
Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt høringsuttalelse fra Bandhundkomitéen og Ettersøksutvalget.
Høringsfrist til NKK er satt til 4.9.15
Vedtak:
Kjell Kruke får oppgaven til å sammenfatte de innspill som er kommet inn og de
kommentarer som ble gitt i styremøtet. Sammenfatningen sendes til styremedlemmene for
kommentar.
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Saksnr.
FS.sak 63.15

Sakstittel
Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Saker til behandling fra Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Saksutredning:
Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort har oversendt 2 saker til behandling,
- Navneendring for NES
- Tillegg til 20 % HD-regelen NES

Vedtak:
1.
Navneendring
Forbundsstyret stiller seg bak forslaget fra Avlsutvalget for NES om navneendring av
rasen og vil utarbeide et forslag om navneendring for behandling av
Representantskapsmøtet 2016.
2.

Tillegg til 20 % HD-regelen
Forbundsstyret stiller seg bak innstillingen fra Avlsutvalget for NES i deres sak
vedrørende tillegg til 20 % regelen.
Avlsutvalget for NES bes om å innarbeide dette punktet i avlsstrategien for rasen.
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Saksnr..
FS.sak 64.15

Sakstittel
Instruks Eksteriørutvalget

Instruks Eksteriørutvalget
Saksutredning:
Forbundsstyret har utarbeidd forslag til instruks for Eksteriørutvalget.
Vedtak:
Forslaget til instruks for Eksteriørutvalget vedtas i den form den nå foreligger og gjøres
gjeldende fra dags dato.
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Saksnr.
FS.sak 65.15

Reorganisering av Datautvalget

Reorganisering av Datautvalget
Saksutredning:
Forbundsstyret ser behov for å gjennomføre reorganisering av arbeidet med å få på plass NPP.
Eivind Haugseth redegjorde for saken fra sitt ståsted.
Haugseth ba om å om å fratre ved selve behandlingen og 1. varamann tredde inn i styret.
Forbundsstyret gjennomførte en grundig drøfting og gjennomgang av situasjonen og gjorde
følgende vedtak:
Vedtak:
Den tidligere nedsatte komitéen som skulle se på registreringsløsning for løshundprøver
(NPP) fristilles og oppgavene overføres Datautvalget.
Datautvalget har følgende sammensetning:
- Eivind Haugseth, leder
- Bjørn Ivar Krabbesund
- Svenn Tore Feet
- Kolbjørn Thun
Utvalget skal sørge for at komplett registreringsløsning skal være testet og operativt
senest 20. august.
NPP program med brukerveiledning skal sendes områdeklubbene tidligst mulig i uke 33

Side 11 av 12

Saksnr.
FS.sak 66.15

Eventuelt

Eventuelt
Forbundsstyret henstiller til framtidige NM-arrangører om å benytte fagkomiteene som
NKK representanter ved våre mesterskap. FS tar dette med i vurderingen når uttaksreglene
skal gjennomgås i september.
På bakgrunn av innspill, så vil FS i sitt septembermøte starte en sak vedrørende
vedtektsendring. Saken gjelder diverse representasjonsregler.
FS fikk en gjennomgang av oppbyggingen av avlshund listene for NEG.
FS fikk orientering om det planlagte møte mellom Eksteriør komite og Avlsutvalgene for
Jämthund, NES og NEG.
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