Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling
Møteprotokoll
Forbundsstyret

Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen
5.11.2015
Kl. 10.00

Faste medlemmer som møtte:
Kjell Arild Haugen
Kjell Kruke
Knut Juvet
Eivind Haugseth
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:
Arne Sandin, leder LKK

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

Kjell Arild Haugen

Eivind Haugseth

Kjell Kruke

Knut J. Herland

Knut Juvet
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SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak 76.15
FS.sak 77.15
FS.sak 78.15
FS.sak 79.15
FS.sak 80.15
FS.sak 81.15
FS.sak 82.15
FS.sak 83.15
FS.sak 84.15
FS.sak 85.15
FS.sak 86.15

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Drøftings- og orienteringssaker
Økonomirapport pr. 31.10.15
Instruks for Eksteriørdommerkomitéen
Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene – NKK/NEKF
Forslag til avlskriterier for Østsibirsk Laika
Uttaksregler – Ungdomsmesterskapet
Handlingsplan – Ungdomsutvalget
Sør-Trøndelag Elghundklubb – Søknad om UM Bandhund 2016
Eventuelt
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Saksnr.
FS.sak 76.15

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 og Forbundssekretæren.
Innstilling til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
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Saksnr.
FS.sak 77.15

Sakstittel
Referatsaker

Protokoll fra Forbundsstyremøtet 3.9.15
28.08.15 Møtereferat fra Avlsutvalget for NEG
3.09.15 Uttaksregler for NM Løs-/bandhund
4.09.15 Brev til NKK – Høring etiske retningslinjer for dommervervet
22.09.15 Notat – Oppfølging av saker mht. NKK
28.09.15 Brev til Bandhundkomitéen – Tilsvar på brev av 29.7.15
17.10.15 E-post til NKK – Påmelding av delegater til NKKs RS -15
19.10.15 Brev til NKK – Søknad om tildeling av Kongepokalen NM Løshund 2016
19.10.15 Orientering til områdeklubbene – Kommisjonsmåling/målebrev
20.10.15 Brev til NKK – Regler for gjennomføring av godkjenningsprøve for
ettersøksekvipasjer
22.10.15 E-post fra NKK – Bekreftelse på revidering av regelverket en gang pr. år.
23.10.15 Oppgjør reisefordeling RS -15
02.11.15 Brev fra NKK vedr. registreringsnekt, NEG
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Saksnr.
FS.sak 78.15

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Drøftings- og orienteringssaker
Status/orientering – «Egmontsaken»
Redegjørelse fra Kjell Arild Hugen omkring status i Egmont-saken. Det vil komme noe
informasjon i lederen i neste Elghunden.
Status/orientering – «ettersøkssaken»
Miljødirektoratet har sendt ut forslag på regler for gjennomføringsprøve for
ettersøksekvipasjer til NKK for uttalelse, datert 13.10.15.
Forbundsstyret v/leder oversendte brev til NKK vedrørende innspill til forslag regler for
gjennomføring av godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer, datert 20.10.15., leder og
Knut J. Herland orienterte FS omkring innholdet i brevet.
Herland orienterte videre om prosessen som pågår omkring utarbeidelse av kursopplegget
for «ettersøk viderekommende».
Oppfølging av RS-saker
- oversikt over status er utsendt til Forbundsstyret
Infoskriv vedrørende oppfølging av RS-saker utarbeides og utsendes til områdeklubbene
snarest. Forbundssekretærens ansvar.
Forbundsstyret ønsker en forbedring i rutinene på/for oppfølging av innsendte saker til
NKK, ansvar for dette Forbundssekretæren. Behandling og behandlingstid meddeles
områdeklubber, utvalg og FS.
Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte utvalg og komitéer.
Iht. til e-post av 14.10.15 inviterer NKK til å komme med forslag på kandidater til HSoppnevnte komitéer og utvalg.
Pr. dato er Marianne Holmli innvalgt i Dommerutdannelseskomitéen (DUK) fom 1.1.15
og for 2 år, Kjell Kruke valgt for samme tidsrom til Jakthundkomitéen,
FS fremsetter følgende forslag på kandidater:
Kompetansegruppe for ringsekretærer Sunnhetsutvalget
-

Ellen Krogstad ok
Tord Asle Lien

Mandat for særkomité for utstillinger
Ingen merknad.
Kastrerte hunder og deltagelse på utstillinger og prøver
Ingen merknad.
Medlemskandidat til Eksteriørdommerkomitéen
FS har mottatt forslag på kandidat til Forbundets Eksteriørdommerkomitéen og setter opp
dette som egen sak på styremøtet i desember.

Oppfølging av RS.sak 11.10.14 – Felles database
Felles nordisk database vil bli et av temaene under møtet i Nordisk Elghundunion i januar.
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Leder vil ta kontakt med svenskene og finnene i sakens anledning. Det oppnevnte felles
nordiske datautvalget må komme i gang med sitt arbeid. Et viktig og avgjørende moment
er få i stand utveksling av hundedata mellom de 3 landene.
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Saksnr.
FS.sak 79.15

Sakstittel
Økonomirapport pr. 31.10.15

Økonomirapport pr. 31.10.15
Saksutredning:
Økonomirapport pr. 31.10.15 legges frem for Forbundsstyret 5.11.15. Sendt ut pr. e-post
4.11.15 Økonomirapporten inneholder resultat pr. 31.10.15 og hovedbok pr. 31.10.15
Vedtak:
Økonomirapport pr. 31.10.15 tas til etterretning.
Forbundssekretæren utarbeider oppsett/analyse over de drøftede forholdene.
Arbeidsgruppa for økonomi, jfr FS vedtak sak 25/14 bes om å se på situasjonen og legge frem
analyse på hva som har gått galt, og hva som vil bli den reelle situasjonen ved utgangen av
året. De skal også komme med forslag på revidert budsjett for 2015 og signaler på nødvendige
økonomiske tilpasninger for videre drift.
Forbundsstyret var ikke orientert om de store negative endringer i økonomien siden forrige
møte i september 2015. Forbundsstyret ønsker en bedre og tydeligere kontinuitet på
rapportering fra regnskapsfører på utviklingen av økonomien.
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Saksnr.
FS.sak 80.15

Sakstittel
Instruks for Eksteriørdommerkomitéen

Instruks for Eksteriørdommerkomitéen
Saksutredning:
Forbundsstyret vedtok gjeldende Instruks for Eksteriørdommerkomitéen på sitt styremøte
7.8.15 i FS.sak 64.15.
Eksteriørdommerkomitéen er nedsatt av og underlagt Forbundsstyret på lik linje med bl.a.
Løshundkomitéen og Bandhundkomitéen.
29.8.15 gjennomførte avlsutvalgene og Eksteriørdommerkomitéen møte på Gardermoen.
Møtet ble av diverse årsaker noe amputert mht. antall deltagere, de som deltok på møtet
gjennomgikk instruksen.
Følgende tilbakemelding fra møtet/Eksteriørdommerkomitéen (EDK) er gitt:
Oppfatningen av den vedtatte instruksen oppfattes som å være annerledes enn instruksene for
de øvrige utvalg og komitéer. Instruksen sees på som mye mer detaljert og gir inntrykk av
klipp og lim fra forbundets generelle punkter i instrukser. Siste del i instruksen er innlimt fra
en årsberetning fra den forhenværende EDK. EH har utarbeidet forslag til instruks som er
likere de andre instruksene og med det innhold som vi på møtet med AU fant viktige.
Eksteriørdommerkomitéen har gitt Forbundsstyret et forslag til endring av den vedtatte
instruksen.
Forslaget er satt på dagsorden og det gis rom for drøfting av hva Forbundsstyret ønsker med
Eksteriørdommerkomitéen (EDK) og hva dets mandat skal være.
Saken legges frem for Forbundsstyret av Kjell Kruke og Lars A. Steinsholt.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes. FS sitt vedtak fra høsten 2015 står ved lag inntil eventuelt
nye instrukser vedtas.
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Saksnr.
FS.sak 81.15

Sakstittel
Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene – NKK/NEKF

Fellesbestemmelsene for jaktprøvereglene – NKK/NEKF

Saksutredning:
Forbundsstyret (FS) registrerer at det er noe sprik mellom Fellesbestemmelsene i
Jaktprøveregler for elghund – bandhund og Jaktprøveregler for elghund – løshund.
FS vil gjennomføre en revisjon av bestemmelsene for å få så ensartede bestemmelser for
prøvereglene som mulig.
FS ønsker nedsatt et utvalg med 1 medlem fra henholdsvis Løshundkomitéen,
Bandhundkomitéen, Ettersøksutvalget og 1 medlem som representerer områdeklubbene som
får mandat til å gjennomføre revisjonen.
Kjell Kruke legger frem innstilling til vedtak.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes.
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Saksnr.
FS.sak 82.15

Sakstittel
Forslag til avlskriterier for Østsibirsk Laika

Forslag til avlskriterier for Østsibirsk Laika
Saksutredning:
Godkjente paringer for Østsibirsk Laika
Laikaen er en løshund hund som selvstendig skal søke opp viltet, det er derfor kun
løshundprøver som legges til grunn for godkjenning av parring. Det er viktig at avl skjer på
individer med dokumenterbare resultater.
For mange er rovviltinteressen en vesentlig årsak til valg av rasen. I avlssammenheng er dette
en utfordring å kunne ivareta, så lenge det ikke finnes prøveformer som kan dokumentere
dette i Norge.
For at en hund skal kunne godkjennes for avl må den tilfredsstille følgende kriterier
utover NKKs grunnregler for avl og oppdrett og Avlsstrategi:
 Må ha 1,2 eller 3 premie på elg eller skogsfugl i Norge, alternativt premiering på
villsvin (Sverige), godkjent anleggsprøve på bjørn (Karh1) eller godkjent Svenska
Älghundklubbens bjørnprotokoll.
 Hunden skal være utstilt på en offisiell utstilling med minimum GOOD
 Hunden skal være HD fri (grad A eller B)
 Hannhund som er godkjent som avlshund kan brukes på inntil 3 tisper i Norge. Når 20
% av avkommene er jaktpremiert kan den brukes på ytterligere 2 tisper.
Øvrige hunder som kan godkjennes:
 Premiert på jaktprøve utenfor Norden.
For at en paring skal godkjennes kreves det i tillegg:
 Samme foreldredyr kan ikke ha kull sammen fra tidligere.
 Max 4,5 % innavlsgrad på 5 generasjoner.

Vedtak:
Avlskriteriene for Østsibirsk Laika vedtas av Forbundsstyret med følgende endringer:
1. Første kulepunkt i andre avsnitt endres til:
Må ha premiering på elg (Jaktprøveregler Elghund løshund) eller skogsfugl
(Jaktprøveregler for halsene fuglehund) i Norge, alternativt premiering på
villsvin(Sverige), godkjent anleggsprøve på bjørn (Karh1) eller godkjent Svenska
Älghundklubbens bjørneprotokoll.
2. Andre kulepunkt i tredje avsnitt endres til:
Max. 5 % innavlsgrad på 6 generasjoner.
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Saksnr..
FS.sak 83.15

Sakstittel
Uttaksregler – Ungdomsmesterskapet

Uttaksregler Ungdomsmesterskapet
Saksutredning:
Ungdomsmesterskapet har nå blitt avholdet 3 ganger. Det er veldig gode tilbakemeldinger fra
både deltakere og arrangører. Deltakerne har vært gode ambassadører i sone områdeklubber i
etterkant av mesterskapene.
Det har vært noen spørsmål rundt tolkingen av gjeldende instruks, og det er nødvendig men
en gjennomgang og noen presiseringer.
Ungdomsutvalget har behandlet saken og kommet med forslag på noen endringer.
De viktigste endringene er som følger:
-

Aldersgrense fastsettes til og med det året deltaker fyller 25 år.
Punktet om et moment 11 fjernes da det ikke har noen praktisk betydning. Førers evne
vil til en viss grad bli gjenspeilet i de ordinære momentene.
Jakthundkomitéene skal oppnevne NKK-representant
Deltaker må være medlem i en områdeklubb pr 31/12 året før mesterskapet.
Hundefører med egen hund skal prioriteres, for øvrig er det loddtrekning, likevel slik
at de som har deltatt på UNM før kommer sist på prioriteringslista.
Arrangør kan, ved loddtrekning fra felles reserveliste, ta inn flere deltakere slik at det
blir minimum 15 deltakere til sammen.

Vedtak:
1. FS vedtar det framlagte forslag med de endringer og synspunkter som kom frem under
behandlingen av uttaksregler for Ungdomsmesterskapet datert 5. november 2015.
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Saksnr..
FS.sak 84.15

Sakstittel
Handlingsplan – Ungdomsutvalget

Handlingsplan – Ungdomsutvalget

Saksutredning:
FS har i lengre tid uttrykt klare meninger og ønsker om at Ungdomsarbeidet skal prioriteres. I
FS-sak 42/15 ble Ungdomsutvalget utfordret til å lage en Handlingsplan for Ungdomsarbeid.
Ungdomsutvalget har nå laget et forslag til slik plan, og oversender denne til FS for
behandling.
Det er lagt vekt på at planen skal være enkel, men likevel ambisiøs nok til å løfte dette viktige
arbeidet. Det er videre lagt vekt på at det ikke hjelper med fagre ord, men at det må konkrete
føringer/vedtektsendringer til for å få dette arbeidet skikkelig i gang.
Som en følge av arbeidet, så må det til vedtektsendringer både på forbundsnivå og i
områdeklubbene. Men dersom en mener noe med denne satsningen, så bør dette være en
enkel sak. Det vil også bli veldig gode rekrutteringsarenaer for fremtidige tillitsvalgte.
Vedtak:
Forslaget til Handlingsplan for ungdomsarbeid sendes ut til områdeklubbene for
kommentarer/innspill med svarfrist 1.3.2015.
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Saksnr..
FS.sak 85.15

Sakstittel
Sør-Trøndelag Elghundklubb – Søknad om UM Bandhund 2016

Sør-Trøndelag Elghundklubb – Søknad om UM Bandhund 2016
Saksutredning:
Forbundsstyret har mottatt en grundig søknad fra Sør-Trøndelag Elghundklubb om være
arrangør av Ungdoms-NM, bandhund 2016, datert 26.10.15.
Vedtak:
1. Sør-Trøndelag Elghundklubb tildeles Ungdoms-NM, bandhund 2016
2. Ungdoms-NM, bandhund 2016 gis en økonomisk støtte på
kr. 20 000,00.
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Saksnr..
FS.sak 86.15

Sakstittel
Eventuelt

Eventuelt
Rovvilt – ulv
Knut J. Herland orienterte FS om møte i Miljødirektoratet tirsdag 3.11.15 hvor
hovedsaken var drøfting av status/situasjonen omkring rovviltforvaltningen av ulv nå og i
fremtiden.
På møtet deltok Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft og hennes statssekretær,
representanter fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) og andre
Det er planer om at en Stortingsmelding om ulv vil komme i vårsesjonen på Stortinget
2016.
Vi som har store interesser for den fremtidige rovviltforvaltningen, i særdeles
forvaltningen av ulv, må kjenne vår «besøkelsestid» i forhold til en Stortingsmelding. Det
påvirkende politiske arbeidet må gjøres nå, etter at Stortingsmeldingen er kommet er det
liten mulighet til endringer av det meldingen vil omhandle.
FoU – prosjektet
Jostein Dahle orienterte om status i arbeidet omkring FoU-prosjektet.
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