Møtested:
Dato:
Tid:

Norske

Møteprotokoll

Elghundklubbers Forbund

Forbundsstyret

Scandic Hotell Gardermoen
31.03.2016
Kl. 15.00

Faste medlemmer som møtte:
Kjell Arild Haugen
Kjell Kruke
Eivind Haugseth
Knut Juvet
Knut J. Herland

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Varamedlemmer som møtte:
Jostein Dahle, 1. varamedlem
Lars Anton Steinsholt, 2.varamedlem

SAKLISTE:
Saksnr.
Sakstittel
FS.sak, 26.16 Daglige drift av NEKF
FS.sak, 27.16 Søknad til områdeklubbene i henhold til vedtak EO-RS

Saksnr.
FS sak 26.16

Sakstittel
Daglig drift av NEKF

Saksutredning:
Da vår ansatt er sykemeldt og ikke kommer tilbake i stillingen, krever det en omorganisering av
arbeids oppgaver. Områdeklubbene fikk en orientering på saken undere ekstra ordinært RS.

Vedtak:
1. SMN Regnskap velges til ny regnskapsfører for Norske Elghundklubbers Forbund. Leder
Kjell Arild Haugen inngår avtale med firmaet i henhold til mottatt tilbud. Jostein Dahle
overleverer inn bilag og regnskap for 2016 til SMN Regnskap.
2. Inn til videre utfører Jostein Dahle bank/betaling tjenestene for NEKF i samråd med Kjell
Arild Haugen
3. Post blir nå videre sendt til adressen til Kjell Arild Haugen, varighet til ca 1 juni.
4. Eivind Haugseth og Jostein Dahle utfører redigering av hjemmesiden.
5. Kjell Arild Haugen undersøker muligheten for utmelding av momsregistret, samt vurderer
om det utgjør noen økonomisk fordeler for NEKF. Forbundsstyret vedtok en utmelding
om det ikke utgjør noen økonomiske fordeler.
6. Jostein Dahle fungerer som sekretær for forbundsstyret inn til videre.
7. Kjell Kruke lagrer diverse dokumenter og utstyr for NEKF

Saksnr.
FS sak 27.16

Sakstittel
Søknad til områdeklubbene i henhold til vedtak EO-RS

Saksutredning:
På bakgrunn av vedtak i den ekstraordinære Rs 31. mars 2016 gjorde FS vedtak om å sende ut følgende
orientering/anmodning til områdeklubbene:

Til ledere av områdeklubbene!
Mange takk for et godt og konstruktivt RS i går. En viktig dag for NEKF.
Følgende enstemmige vedtak ble fattet:
Med bakgrunn i innkommet forslag datert 30.3 2016 til minnelig løsning fra Egmont godtar
NEKF mottatt skissert forliksløsning på kr. 1.200.000,- som endelig oppgjør mellom partene.
Partene hever saken som forlikt.
FS får fullmakt til å oppta nødvendige lån til å finansiere nødvendig kapital.
FS forhandler med områdeklubbene om nødvendig lånefinansiering av det nødvendige
kapitalbehov utover egenkapitaldekning i forbundet.
Det fremlegges sak på det ordinære RS om nedbetaling av lånt kapital.

FS drøftet vedtaket rett etter RS og vi mener at vi trenger kr 1.000.000,- som finansiering fra
områdeklubbene. Dette fordi vi jo har hatt betydelige utgifter til juridisk bistand og til
møtevirksomhet
i sakens anledning. Det vil være mest naturlig å be klubbene om ansvarlige lån, og som vedtaket
sier, så skal ordinært RS gjøre vedtak om hvordan dette skal betales tilbake.
Kr 1.000.000,- vil rent matematisk bety et lån på kr 167,- pr medlem.
Det må understrekes at dette er en helt frivillig sak, og det er opp til den enkelte klubb hvor mye
de kan låne ut. Vi har derfor, høyst sannsynlig, behov for at noen klubber låner
ut mer enn det matematiske tilsier.
Vi kjører dette i 2 etapper:

1. Vi ber med dette om at de klubbene som er villige til å låne ut penger, svarer på denne mailen
med beløpsstørrelse. Vi har alt fått beløp fra Nord-Trøndelag og Hedmark.
2. Når vi har fått inn oversikten, så kommer vi tilbake med konkrete beløp og praktiske
informasjon om innbetalinger.
Hilsen Forbundsstyret

Forbundsstyret vil så, i etterkant av sitt møte 7. april be områdeklubbene om innbetalinger på
grunnlag av innkomne tilsagn.
Tilbakebetaling av lån vil, i tråd med ERS-vedtaket, bli behandlet i sammenheng med
budsjettbehandlingen på ordinært RS 30. april 2016

