Norske
Elghundklubbers Forbund

Møtested:
Dato:
Tid:

Telefon møte
31.08.2017
Kl. 20.00

Faste medlemmer som deltok:
Jan Helge Nordby
Marius Olaussen
Jostein Dahle
Anders Nyhuus
Helge Jakobsen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Faste medlemmer som ikke Deltok:

Vara-medlemmer som deltok:
Andre inviterte som deltok:

SAKLISTE:
Saksnr.
FS.sak, 41.17
FS.sak. 42.17
FS.sak 43.17
FS.sak 44.17
FS.sak 45.17
FS.sak 46.17
FS.sak 47.17
FS.sak 48.17

Verdal 04.09.2017

Sakstittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Referatsaker
Høringssvar NKK, Dommerutdanning m.m.
Avlsutvalgene
Ungdomsmesterskapet 2017, ref.nr.
Brev fra Løshundkomiteen (behandlet på mail)
Økonomirapport pr.31.07.2017
Mandat «Informasjonsstrategi»

Møteprotokoll
Forbundsstyret

Saksnr.
FS.sak 41.17

Sakstittel
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 FS. Pga, få saker tas møte som tlf.møte.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Saksnr.
FS.sak 42.17

Sakstittel,
Referatsaker

•

RS NKK (Jostein Dahle og Marius Olaussen møter)

•

DK saken

•

Personalsak, unntatt offentligheten

•

NM Bandhund

•

Anninova

•

NPP

•

Hitta Älghund

•

Nordisk mesterskap

Saksnr.
FS.sak 43.17

Sakstittel
Høringssvar NKK, Dommerutdanning m.m.

Saksutredning:

Høring til klubber,
forbund og regioner.pdf

Vedtak:
Høringssvar – Økonomisk støtte til dommerutdanning, landslag mv.

Norske Elghundklubbers Forbund ønsker å avgi følgende høringssvar på Økonomisk støtte til
dommerutdanning, landslag mv.

Honorar:
Norske Elghundklubbers Forbund ønsker at honorar utover eksteriør dommere, fastsettes av den
enkelte raseklubb/arrangør (som tidligere). Dette gjelder også for reiseutgifter m.m.

Fordeling:
Aktivitet og antall «dommerdager» danner grunnlag for fordelingen som grunnprinsipp. Som
grunnprinsipp prioriteres «dommerdager» først.
Særkomitéene avsetter 10 % til landslag av sine midler.
(I flere av aktivitetene i jakthund divisjonen er det en prøvetid på minimum 5- 6 timer pr. hund, samt
at antall ny utdannete dommere er høyt).

Finansering:
Aktivitetsavgiften settes til kr. 44,- på alle aktiviteter gjennom NKK sine medlemsklubber.
Aktivtetsavgiften settes til kr. 88,- på alle aktiviteter som registres i NKK fra forbund/klubber som ikke
er medlem i NKK.
NKK fonds avsetter kr. 10,- pr deltakende hund på NKK sine utstillinger (nasjonale, internasjonale og
nordiske), finansieres med økning av startavgift.

Foreslått modell støttes som hovedprinsipp, DUK inngår i de punkter der NKK’s særkomité for
utstilling benevnes.

Saksnr.
FS.sak 44.17

Sakstittel
Avlsutvalgene NEKF

Saksutredning:
To av utnevnte medlemmer i AU NEG har trukket seg etter Forbundsstyrets oppnevnelse.
Begrunnelsen er motivasjon og uttalelser på sosiale medier, noe som er et tiltakende problem i vårt
arbeid med å få personer til å bidra i våre utvalg/komiteer.

Vedtak:
Forbundsstyret innkaller avlsutvalgene til dialog møte. Det avholdes et tlf.møte med ledere av
avlsutvalgene før dialogmøte.

Saksnr.
FS.sak 45.17

Sakstittel
Ungdomsmesterskapet 2017, ref.nr.

Saksutredning:
Tildeling av arrangementet ble gjort etter søknadsfrist til NKK, i Regler for Ungdomsmesterskap
inngår det en bestemmelse på at arrangementet skal ha eget ref.nr. Dette er ikke mulig for dette
arrangementet pga. søknadsfrist og tildeling.

Vedtak:
Arrangementet avholdes på referansenr. til Hedmark EHK for 1-dags løshundprøve, det avholdes
dommermøte på ordinært vis og resultatliste skapes for arrangementet.

Saksnr.
FS.sak 46.17

Sakstittel
Brev fra Løshundkomiteen (behandlet på mail)

Saksutredning:
Forbundsstyret behandlet et forslag til brev fra Løshundkomiteen, dette pga. en disens blant
Løshundkomiteen medlemmer. Årsaken til fortolkningsbrev, er spørsmål fra områdeklubber på
bedømmelsen av 2 deler i moment 1 og 10c.

Vedtak:

REFERAT FRA MØTE
I LØSHUNDKOMITEEN 16.pdf

Vedtatt mot 1 stemme. (4 for, 1 mot)

Saksnr.
FS.sak 47.17

Sakstittel
Økonomirapport 31.07.2017

Saksutredning:
Utsendt til FS medlemmer

Vedtak:
Fremlagt rapport tas til orientering.

Saksnr.
FS.sak 48.17
Saksutredning:

Sakstittel
Mandat «Informasjonsstrategi»

Forbundsstyret nedsatte et utvalg for å se på RS sak «Informasjonsstrategi», utvalgsmedlemmene
ønsket et mandat for sitt arbeid.

Vedtak:

Mandat informasjonsstrategi
Bakgrunnen for arbeidet er et økende behov for modernisering av forbundets kommunikasjon med
medlemmer og omverdenen for øvrig. Det er et økende behov for å utvikle bruken av tilgjengelige
digitale informasjonskanaler som Facebook, Twitter etc. Det er også et behov for å modernisere vår
hjemmeside både i forhold til design og funksjonalitet.
Forbundets avtale med redaktøren av Elghunden går ut 31.12.2017. Rune Østgård har signalisert at
han ønsker å avslutte redaktørrollen, og det gir en fin anledning til å vurdere fremtidas format på
Elghunden og Årboka.

Arbeidsgruppa skal belyse og vurdere følgende forhold:

-

Hvilke digitale flater (sosiale medier) skal vi være synlige/satse på

-

Ny hjemmeside – design og funksjonalitet – nettbutikk og profilartikler (se NKK) – Felles
system for forbund og områdeklubber (se NJFF)

-

Potensial for inntekter gjennom reklamebanner etc. på hjemmesiden og andre medier

-

Kobling av hjemmesiden til sosiale medier

-

Tillitsvalgtes/fagpersoners bidrag på sosiale medier

-

Betydningen av økt treff på hjemmesiden og andre medier for markedsverdien (sponsing/
annonsører)

-

Fremtidig format på Elghunden og Årboka – digital utgave – papirutgave som mulig
kjøpsmulighet i en overgangsperiode - gjennomføre en kartlegging av hvordan Sverige og
Finland vurderer og løser dette

-

Årbokas verdi og framtid – trenger vi årboka i en digital verden

-

Behov for sekretær eller ny stilling med et annet innhold – vurdere kombinasjon av
sekretærfunksjonen og redaktørrolla

-

Samarbeid andre raseklubber (sponsorer, avtaler og sekretær)

Arbeidsfordeling for operasjonalisering av informasjonsstrategi
Bidraget sendes på e-post til jdahle67@gmail.com innen 10.11.2017 kl 12.00.

Hvilke digitale flater (sosiale medier) skal vi være synlige/satse på

Anders

Ny hjemmeside – design og funksjonalitet – nettbutikk og profilartikler (se NKK) – Felles
system for forbund og områdeklubber (se NJFF)

Marius

Potensial for inntekter gjennom reklamebanner etc. på hjemmesiden og andre medier

Helge

Kobling av hjemmesiden til sosiale medier

Anders

Tillitsvalgtes/fagpersoners bidrag på sosiale medier

Helge

Betydningen av økt treff på hjemmesiden og andre medier for markedsverdien (sponsing/
annonsører)

Marius

Fremtidig format på Elghunden og Årboka – digital utgave – papirutgave som mulig
kjøpsmulighet i en overgangsperiode - gjennomføre en kartlegging av hvordan Sverige og
Finland vurderer og løser dette

Jan Helge
Jostein

Årbokas verdi og framtid – trenger vi årboka i en digital verden
Behov for sekretær eller ny stilling med et annet innhold – vurdere kombinasjon av
sekretærfunksjonen og redaktørrolla

Jan Helge
Jostein
Jan Helge
Jostein

Samarbeid andre raseklubber (sponsorer, avtaler og sekretær)

Jostein

Jan Helge Nordby og Jostein Dahle samordner forslagene på punktene inn i et dokument. Jostein
Dahle utformer en felles mal for bruk i utformingen av dokumentene. (sendes i egen mail)

