Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Garder Kurs Og Konferansesenter
12.05.2016
Kl. 10.00

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

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke møtte:

Vara-medlemmer som møtte:
Marius Olaussen, 1.varamedlem
Cato Flatner, 2.varamedlem
Andre inviterte som møtte:
Johan Stokkeland
Kjell Arild Haugen

Møteprotokoll
Forbundsstyret

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak. 45.16
FS.sak. 46.16
FS sak. 47.16
FS.sak 48.16
FS.sak. 49.16
FS.sak. 50.16
FS.sak. 51.16
FS sak. 52.16
FS.sak. 53.16
FS.sak. 54.16
FS.sak. 55.16
FS.sak. 56.16
FS.sak 58.16
FS.sak. 59.16

Knut J. Herland
sign.

Saksnr.
FS.sak 45.16

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Konstituering FS

Taushetserklæring
Referatsaker.
Drøftings- og orienteringssaker
Møteplan FS og RS 2017
Økonomirapport pr. 10.05.16
Lån/gjeldsbrev med låneavtale
Gjennomgang av utvalg/komiteer
NKK høring
Daglig drift NEKF
Evaluering av mellomfakturering m.m.
Flytting av NKK utstillinger
Eventuelt

Jostein Dahle
sign.

Kjell Kruke
sign.

Eivind Haugseth
sign.

Helge Jakobsen
sign.

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, medlemmer av
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjent.

Saksnr.
FS.sak 46.16

Sakstittel
Konstituering FS

Saksutredning:
RS 2015 valgte Knut Jørgen Herland til leder, Kjell Kruke gjenstår med 1 år, Jostein Dahle valgt
for 2 år som styremedlem, Eivind Haugseth valgt for 2 år som styremedlem og Helge Jakobsen
valgt for 1 år. Marius Olaussen valgt som 1. varamedlem for 1 år og Cato Flatner valgt som 2.
varamedlem for 1 år.
Det er i de 2 siste årene vært praksis for et «arbeidene» forbundsstyret, som skriver sakene med
innstilling til vedtak. Noe som vil være naturlig videre pga. den økonomiske situasjonen, og
NEKF ikke har sekretær ansatt.
Den økonomiske situasjonen gjør det også nødvendig å se på antall møtene til forbundsstyret, det
legges opp til at faste medlemmer og 1 varamedlem møter på møtene. 2 varamedlem innkalles
ved forfall. Alle medlemmer får tilsendt innkalling og protokoller.
Det er naturlig med et arbeids/økonomi utvalg, oppgavene er å ha oversikt over saker som skal
behandles og ha økonomisk ansvar mellom FS møtene.
Vedtak:
2. varamedlem kalles inn ved forfall, Knut J. Herland, Kjell Kruke og Jostein Dahle utgjør et
arbeidsutvalg.

Saksnr.
FS.sak 47.16

Sakstittel
Reglement FS

Saksutredning:
Det anses som riktig og viktig at FS har en instruks på hvordan saker og drift skal behandles,
samt der taushetserklæring inngår.
Vedtak:
Fremlagt instruks vedtatt, og underskrives av FS medlemmer og varamedlemmer.

Saksnr.
FS.sak 48.16







Møtereferat FS 29/4
Informasjon vedrørende momskompensasjon 2015 (videresendes områdeklubber)
Høring - Regler for NKKs kåringsprøver (avgir ikke høringssvar)
Innspill til budsjett 2017- utdannelse av jaktprøvedommere (NEKF søker om midler)
Datautvalget, Nordisk database (det avholdes møte på Gardermoen den 27-28/5)
Frist for levering av materiell til Årsberetningen NKK 2015 (Arbeidsutvalget utformer et
dokument for innsendelse til NKK)

Saksnr.
FS.sak 49.16




Sakstittel
Referatsaker.

Sakstittel
Drøftings- og orienteringssaker

Tilsvar på forliksklagen fra advokat Bang (aviser forliksklagen)
FoU prosjekt (informasjon gitt, Blup et viktig verktøy fremover)
Aksjonsliste (Eivind Haugseth lager et utkast)

Saksnr.
FS.sak 50.16

Sakstittel
Møteplan FS og RS 2017

Saksutredning:
I 2015 ble det avholdt 9 styremøter, noe som er normalt for forbundsstyret. Det legges opp til å få
lagt en møteplan frem mot RS 2017.
RS 2016 ble avholdt 30/4 2016, noe som er et tidspunkt som er tidligste vi greier å få
gjennomført RS.
Vedtak:
16/6 2016, 18/8 2016, 3/11 2016, 8/12 2016, 21/1 2017 m.ledermøte, 9/3 2017,6/4 2017 og 28/4
2017
RS 2017 – 29/4 2017

Saksnr.
FS.sak 51.16

Sakstittel
Økonomirapport pr. 10.05.16

Saksutredning:
Utfordringer med åpnings saldo i regnskapet, og bytte av regnskapsfører førte til utsettelse av
behandling av saken forrige FS møte. Det har blitt avholdt et møte med regnskapsfører, der saldo
pr. 31/12 er åpnings saldo. Revisor rapporten ligger til grunn for dette, og regnskapet er nå ført i
forhold til det.
Regnskapsrapport legges frem på FS møte.
Vedtak:
Regnskapsrapport ettersendes, da den ikke var innkommet. Info tas til orientering.

Saksnr.
Sakstittel
FS.sak 52.16 Lån/gjeldsbrev med låneavtale
Saksutredning:
NEKF låner inntil kr. 1 000 000,- fra område klubber, det lånes kr. 800 000 inntil videre med
opsjon på kr.200 000 som reserve. Arbeidsutvalget får fullmakt til å be om lån fra de 4
områdeklubben, de rapporterer til forbundsstyret, RS ordfører og Lov og Kontroll.
Det utformes et gjeldsbrev som sendes lånegiver for underskrift, samt vedtatt låneavtale legges
ved.

FORSLAG TIL
LÅNEAVTALE.docx

GJELDSBREV.docx

Vedtak:
Forbundsleder undertegner gjeldsbrevet og sender de til lånegivere(områdeklubber). Det utstedes
2 eksemplarer for hver lånegiver, en til hver av partene. Vedtatt låneavtale legges ved som
vedlegg til gjeldsbrevet. Det lages et infoskriv til områdeklubber, der innspill fra RS følges opp.

Saksnr.
FS.sak 53.16

Sakstittel
Gjennomgang av utvalg/komiteer

Saksutredning:
Det er en normal praksis å gjennomgå utvalg og komiteer nedsatt fra Forbundsstyret, RS vedtak
fra 2014 pålegger utskifting av medlemmer som har innehatt samme vervet i 4 år. Derfor er det
naturlig med en gjennomgang av utvalg og komiteer etter RS.
Utvalg/Komiteer:














Bandhund
Løshund
Ettersøk
AU NEG
AU NES
AU Jämthund
AU Laikarasene
Ungdom
Data
Sponsor
Eksteriør
Kontakt personer Svensk hvit
Karelsk Bjørnehund

Vedtak:
Alle utvalgsmedlemmer sitter inntil ny utvalg/komite er nedsatt/reorganisert. Alle
medlemmer tilskrives i egen mail. Forbundsstyret fristiller alle utvalg/komiteer i henhold
til RS vedtak fra 2014.

Saksnr.
FS.sak 54.16

Sakstittel
NKK høring

Saksutredning:
Saken ble drøftet i et tidligere møte i FS, Kjell Kruke fikk ansvar for saken.
Vedtak:
Kjell Kruke og Jostein Dahle utformer et høringssvar som behandles på e-post, innen fristen 10
juni

Saksnr.
FS.sak 55.16

Sakstittel
Daglig drift NEKF

Saksutredning:
Saken ble drøftet i et tidligere møte i FS, Kjell Kruke fikk ansvar for saken.

Vedtak:
Det settes ned et utvalg, Marius Olaussen, Cato Flatner, Helge Jakobsen og Eivind Haugseth.
Lager et forslag informasjonsstrategi i NEKF. Fremmes på neste møte.

Saksnr.
FS.sak 56.16

Sakstittel
Evaluering av mellom-fakturering m.m.

Saksutredning:
Det har vært en praksis for bestilling og fakturering igjennom forbundet når det gjelder
championat skjold og regning fra RS. Dette er en tidkrevende ordning, som fører til ekstra
utgifter direkte til NEKF. NEKF har nå inngått en avtale med SMN Regnskap, der slike mellomfakturering vil påføre NEKF flere utgifter.
Vedtak:
Forbundsstyret avslutter alle ordninger som medfører mellom-fakturering. Det inngås avtaler med
leverandører på championatskjold og RS hotell, der områdeklubber bestiller og faktureres direkte
fra leverandør på tjenestene.
Eventuelle andre ting som omfatter mellomfakturering inngår også i vedtaket.
Forbundsstyret bistår i forhandlingen av avtaler m.m.
Arbeidsutvalget vurderer også andre saker i forbindelse med fakturering.

Saksnr.
FS.sak 57.16

Sakstittel
Flytting av NKK utstillinger

Saksutredning:
Flytting av NKK utstillinger.
NKK er paraplyorganisasjonen for alle norske hundeklubber.
Klubber og forbund har over lang tid arrangert utstillinger på fastsatt helg. Disse utstillingene har
etablert seg som tradisjonelle og historiske utstillinger som har bred forankring i sin organisasjon.
Mange av utstillerne kommer igjen år etter år, arrangementene fungerer som sosiale møteplasser
for hundeiere med sine særinteresser der man kan diskutere fritt med likesinnede.
Av forskjellige årsaker blir NKK sine utstillinger flyttet både i tid og sted. Ettersom NKK sine
arrangementer har suverenitet over tid og sted medfører dette en uholdbar situasjon for klubber
og forbund, flytting av tid og sted får betydelige og til dels dramatiskes følger for andre
arrangører som også er en del av NKK.
Følgende er nedfelt i veiledning for Utstillingsarrangører.
Søknadsrutiner «På datoer/helger som NKK har utstilling kan bare raseklubber søke om å
avholde utstilling for egne raser. Raseklubber og andre samarbeidende klubber kan avholde LP
og AG samme helg som NKK arrangerer utstilling. Forutsetningen for alle slike arrangementer
er at de avholdes enten dagen før/etter NKKs arrangement, eller ved to-dagers NKK
arrangement, motstående dag som NKK arrangerer for rasen(e) eller klassen(e). Slike
arrangementer kan heller ikke avholdes lengre enn 50 kilometer fra NKKs utstillingssted. Vi gjør
oppmerksom på at søknader om avholdelse av utstilling/stevne som kolliderer med NKKs
arrangement, automatisk vil bli strøket, uten varsel til arrangør. Utstilling skal ikke avholdes på
helligdager som juleaften, 1. og 2. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.»
For utstillingssesongen 2017 har NKK igjen flyttet to av sine internasjonale utstillinger. I 2017
legger NKK «beslag» på to påfølgende helger i juni som normalt er en aktiv utstillingsperiode for
øvrige klubber og forbund.
NKK må selvfølgelig også i framtiden få flytte sine arrangementer, men da må vi fjerne den
uheldige formuleringen i veiledning for Utstillingsarrangører under søknadsrutiner.

Vi foreslår at hele avsnittet under søknadsrutiner i sin helhet strykes fra veiledning for
utstillingsarrangører:

«På datoer/helger som NKK har utstilling kan bare raseklubber søke om å avholde utstilling for
egne raser. Raseklubber og andre samarbeidende klubber kan avholde LP og AG samme helg
som NKK arrangerer utstilling. Forutsetningen for alle slike arrangementer er at de avholdes
enten dagen før/etter NKKs arrangement, eller ved to-dagers NKK arrangement, motstående dag
som NKK arrangerer for rasen(e) eller klassen(e). Slike arrangementer kan heller ikke avholdes
lengre enn 50 kilometer fra NKKs utstillingssted. Vi gjør oppmerksom på at søknader om
avholdelse av utstilling/stevne som kolliderer med NKKs arrangement, automatisk vil bli strøket,
uten varsel til arrangør. Utstilling skal ikke avholdes på helligdager som juleaften, 1. og 2.
juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.»
Vedtak:
NEKF oversender saken til NKK.

Saksnr.
FS.sak 58.16







Sakstittel
Eventuelt

NPP, avtale med Esa Kukkonen underskrives i henhold til vedtak i FS.
Ettersøkssaken: Info kommer i Elghunden og i Hundesport, Kurs «Ettersøk videregående»
Mail fra en gruppe oppdretter på HD NEG. FS ser positivt på saken tas opp, saken stiller en rekke
spørsmål som må besvares av NKK. Saken sendes tilbake, ber om at saken må fremmes gjennom
områdeklubb.
Mail fra NJFF, ønske om tilsending av Elghunden.
Oppfølging av RS vedtak (nye og gamle), championatregler/fellesbestemmelser. Sendes inn til
NKK og følges opp i etterkant.

