Årsmøtesaker med vedtak:
Telemark Elghundklubb 10. Februar 2018
Saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund:

Sak 10.1 : Ny lovmal for områdeklubber
Sak fremmet fra Forbundsstyret på epost til leder i Telemark Elghundklubb 19.12.2017:
Emne: Lovmal for områdeklubber i Norske Elghundklubbers Forbund

Hei!
Vedlagt ligger lovmal for områdeklubber i Norske Elghundklubbers Forbund.
Lovmalen er tilpasset Områdeklubbene og er vedtatt på RS NKK 2017.
Områdeklubbene må behandle/vedta nye lover for sin områdeklubb på sine årsmøter
i 2017, og sende inn sine vedtatte lover for godkjenning i Norske Elghundklubbers
Forbund innen 1 mars 2018.
Spørsmål rettes til Forbundsstyret v/Jostein Dahle.
Mvh
Norske Elghundklubbers Forbund
v/Jostein Dahle

Versjon 3 av lovmal for områdeklubber ble utsendt 5. Januar 2018:

SETT INN LOGO
Lover for [sett inn] Elghundklubb stiftet [sett inn]
Vedtatt av årsmøtet den [sett inn] med senere endringer, senest av [sett inn]
Lovene er godkjent av Norske Elghundklubbers Forbund den [settes inn etter godkjenning i NEKF]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er [sett inn], og forkortes til [sett inn]. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er
å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Elghundklubbers Forbund
(NEKF), og gjennom dette medlem i Norsk Kennel Klub (NKK) og derigjennom med i anerkjente
hundeorganisasjoner i inn og utland.

Medlemmer i [sett inn forkortelse på klubb] er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet
Norske Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer
er automatisk medlem av NKK.
Klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt
dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine
egne medlemmer å følge NEKFs og NKKs lover, og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasene Norsk Elghund, Grå og Sort, Jämthund, Karelsk Bjørnehund, Russiskeuropeisk laika, Vest-sibirsk Laika, Øst-sibirsk Laika, Svensk Hvit Elghund og Hälleforshund.
Klubben er lokal områdeklubb og har sitt virkeområde i [sett inn].

§1-2 Formål
[Klubbens navn sett inn] har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge,
samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport.
[Klubbens navn sett inn] skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
•
•
•

Å arbeide for ansvarlig hundehold
Å arbeide for utvikling og forbedring av elghundrasene, særlig de norske
Å fremme interessen for elghundrasene og riktig bruk av disse
Formålet søkes fremmet ved:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
Å avholde jaktprøver
Å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
Å avholde utstillinger
Å veilede i avl og oppdrett av elghunder, og på bakgrunn av NEKFs avlsutvalg formidler
klubbens avlskontakt opplysninger til oppdrettere og valpekjøpere
Å utdanne og etterutdanne eksteriør og jaktprøvedommere
Å samarbeide med NEKF, og andre områdeklubber i saker av felles interesse
Å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå
optimalt samarbeid
Å opprette samarbeid med grunneiere, organisasjoner og offentlige organ i saker av felles
interesse

Formålet søkes oppnådd ved at klubben setter i verk tiltak som antas å gagne formålet mest
mulig.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
-

Årsmøtet

-

Ekstraordinært årsmøte

-

Styret

-

Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
[Klubbens navn sett inn] er medlem i NEKF og representerer klubbens medlemmer i saker som
beskrevet i klubbens lover.
[Klubbens navn sett inn] skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke
har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som
medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte [Klubbens navn sett inn] og NEKFs virksomhet samt å
følge [Klubbens navn sett inn] og NEKFs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til
å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er
fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Medlemskap i klubben omfatter:
a) Årlig betalende medlemmer
b) Æresmedlemmer
c) Hustandmedlemmer

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
eller e-post) til klubben
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.
Disiplinærsaker (§ 4-3) fra medlemsklubber sendes NEKF. Medlemsklubb i NEKF kan ikke
selvstendig bringe saker etter NKKs lover Kap. 7 til NKK for behandling.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer
teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben
(krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den
kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil
en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som
ikke er valgbare skal forkastes.
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet behandler og
som har gyldig medlemskap minst 8 uker før årsmøtet, samt har betalt grunnkontingent til
NKK, har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NEKF møte med inntil 2 representanter
som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal
sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste

- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med lemmene
må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater til valgene. Forslag på kandidater
må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
§3-4 Årsmøtets oppgaver
Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet, samt leder:
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjennelse av sakliste
c) Valg av møteleder
Årsmøtets oppgaver under ledelse av valgt møteleder er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, samt å gi observatører rett til å være til
stede.
b) Oppnevne referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag
(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
i) Velge:
-

Leder for 1 år

-

Nestleder for 2 år

-

3 styremedlemmer for 2 år

-

2 varamedlemmer for 1 år

[Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst
tilsvarende med opplisting]
-

Revisor for 1 år, 1 vararevisor for 1 år. Alternativt at Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma

-

Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og rulleres,
dvs. at det går ut 1 medlem hvert år. Det 3. året sitter medlemmet som leder.
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.

-

Representanter til RS i NEKF.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/
Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til
tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært
årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet,
dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen
må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig
for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller
om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§4-3 Styrets oppgaver er å
a) lede klubben mellom årsmøtene
b) avholde årsmøte
c) drive klubben i samsvar med klubbens formål og i overensstemmelse med NEKFs lover

og regler
d) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i all

saksbehandling.
e) formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og andre organer.
f)

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

g) oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide

retningslinjer for særkomiteer
h) styret kan advare eller utelukke for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere

medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en
for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende
oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller
ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på
ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.
i)

søke å koordinere sine aktiviteter med andre områdeklubber

j)

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret

k) innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets godkjenning

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes, samt godtgjørelse/honorar for styret.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i
regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NEKFs Forbundsstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes
på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer
avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•

•
•

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet

For habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Styrets kommentar:
Ny lovmal for klubber ble vedtatt av RS i NKK våren 2017. Forbundstyret sendte i Desember
2017 ny lovmal ut med forventning om hastegodkjenning basert på at dette var lovmal vedtatt av
RS i NKK. En gjennomgang (initiert av leder i Telemark Elghundklubb) av 2. versjon av
lovmalen tilsendt fra Forbundsstyret viser at lovmalen var tilpasset og endret i vesentlig grad fra
NKK lovmal. På denne bakgrunn kom også NKK med klare retningslinjer til Forbundsstyret om
punkter som måtte endres i den nye lovmalen. Forbundsstyret gjorde også andre endringer basert
på innspill fra områdeklubber før versjon 3 ble sendt ut. Områdeklubbene har for øvrig ikke vært
involvert i arbeidet med å lage nye vedtekter for områdeklubbene basert på NKK lovmal.
Ved henvendelse til NKK sier NKK jurist at det står områdeklubbene fritt å vedta sine egne
lover basert på lovmalen fra NKK. I prinsippet er det NKK lovmal som allerede gjelder.

Styrets forslag til vedtak:
Styret ber om årsmøtets fullmakt til å gjennomgå og fremme forslag til nye vedtekter for
Telemark Elghundklubb basert på foreliggende forslag til lovmal for områdeklubbene og NKK
lovmal for områdeklubber. Styrets forslag til nye vedtekter for Telemark Elghundklubb legges
ut på høring på Telemark Elghundklubbs hjemmeside senest 1. Juni 2018. Endelig forslag til
nye vedtekter fremmes for årsmøtet i Telemark Elghundklubb i 2019.
Hvis Forbundsstyret forsøker å legge press på gjennomføring av like vedtekter for
områdeklubbene via RS 2018, går Telemark Elghundklubb inn for å vedta lovmal for
områdeklubber fra NKK.

Årsmøte:
Kommentarer: Sekretær redegjorde for ny lovmal. Aslak Gilde hadde kommentar om at vi måtte
følge lovmal for NKK fordi vi er tilknyttet NKK. Magnar Nordsveen hevdet at vi måtte følge
NEKF vedtak.
Avstemming:
Forslaget ble delt i 2 deler som ble satt under avstemming hver for seg.

Vedtak: Forslagene som framsatt av styret ble enstemmig vedtatt

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.2 Kasserer og sekretær bør være en del av det valgte styret
Saken er fremmet av Magnar Nordsveen

Er av den oppfatning at både kasserer og sekretær bør være en del av det valgte styre til en hver
tid.
Fremmer dette for etter min erfaring i en slik organisasjon så er det en styrke for hele styret at
kasserer og sekretær sitter i styret som valgte medlemmer. Leder og resten av styret har da full
oversikt hele tiden.
Håper styret i TEHK støtter dette forslag.

Styrets kommentar:
Den nye lovmalen for områdeklubber vedtatt av RS i NKK, og som allerede er gjort gjeldende,
uttaler at det «Alternativt velges direkte funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette endres
lovtekst tilsvarende med opplisting».

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte i Telemark Elghund velger sekretær og kasserer på lik linje med valg av øvrige 5
medlemmer til styret. Det vil si at styret utvides fra 5 til 7 medlemmer. Kasserer og sekretær
velges for 2 år.

Årsmøte:
Kommentarer: Magnar Nordsveen trakk sitt forslag.

Vedtak: Saken trukket

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.3 Kasserer og sekretær deltar i styret med rettigheter og plikter som
andre styremedlemmer
Saken er fremmet av Lars Anton Steinsholt

Ønsker å fremme følgende forslag til årsmøte i Telemark Elghundklubb.
Styret i Telemark Elghundklubb har ikke inkludert kasserer eller sekretær. Dette er i en slik
klubb to viktige roller og for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i disse funksjoner, er det viktig
at disse nå fremover deltar i styret med dets plikter og rettigheter på lik linje som øvrige i styret.

Styrets kommentar:
Den nye lovmalen for områdeklubber vedtatt av RS NKK, og som allerede er gjort gjeldende,
uttaler at det «Alternativt velges direkte funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette endres
lovtekst tilsvarende med opplisting».

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte i Telemark Elghund velger sekretær og kasserer på lik linje med valg av øvrige 5
medlemmer til styret. Det vil si at styret utvides fra 5 til 7 medlemmer. Kasserer og sekretær
velges for 2 år.

Årsmøte:
Styret endret sitt forslag ved 1 tillegg: Det framsatte forslaget gjøres gjeldende ved valget fra 2019. Det
tas hensyn slik at sekretær og kasserer ikke velges for lik periode første gang

Kommentarer: Oppklarende spørsmål og kommentarer fra Magnar Nordsveen, Lars Anton Steinsholt og
Joar Brosdal.

Vedtak: Styrets forslag med endringer enstemmig vedtatt

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.4 Utvidelse av dagens styre med 2 medlemmer, (leder av
løshundkomite og leder av bandhundkomite)
Saken er fremmet av Magnar Nordsveen

Utvidelse av dagens styre. Vil at dere i styret ser på om det er lurt å utvide styre med 2
medlemmer. ( leder av løshundkomite og leder av bandhundkomite ) dette for å ha den gode
kontakten med begge jaktformer. Mener at dette kan være med på å dempe den konflikten som
hele tiden kommer frem mellom disse jaktformer. Vi er en klubb som bør kunne gå foran og si
at begge jaktformer likestilles for fremtiden.

Styrets kommentar:
Med 3 ordinære plasser som styremedlem er det ikke behov for utvidelse av styret for å få til en
sammensetning av styret som skissert

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøte ser ikke behov for å utvide styret for å gjøre plass til representanter fra løshundkomite
og bandhundkomite. Styret tar forslaget med seg videre ved utforming av instruks for
valgkomiteen.

Årsmøte:
Kommentarer: Magnar Nordsveen er villig til å trekke forslaget hvis begge prøvetyper og måter
å bruke hund på bli akseptert av Telemark Elghundklubb. Tom Vala redegjorde for at begge
prøvetyper er like akseptert. Magnar Nordsveen trakk sitt forslag.

Vedtak: Saken trukket

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.5 Likhet mellom løshund og bandhund angående økonomisk støtte
under ulike representasjoner fra TEHK.
Saken er fremmet av Magnar Nordsveen

Likhet mellom løshund og bandhund angående økonomisk støtte under ulike representasjoner
fra TEHK.
Vi er en klubb med begge jaktformer, så derfor må klubben se likt på dette.
TEHK bør være stolte av at vi har hunder og førere som oppfyller krav for deltakelse om det er
løs eller band.
Så lenge økonomien er så god som den er pr i dag bør ikke dette være noe problem for klubben,
men skulle økonomien forverre seg så kan styret gjøre de nødvendige grep.
Forventer at styret i TEHK er enig i dette.
Styrets kommentar:
Styret har tidligere vedtatt at TEHK dekker vår representants påmeldingsavgift. Er det flere
representanter deles påmeldingsavgiften på antall deltakere.
Styrets forslag til vedtak:
Styret gis fortsatt fullmakt til å fastsette hvordan påmeldingsavgiften til TEHK’s deltakere til
NM/UM dekkes.

Årsmøte:
Kommentarer: Torkild Mosebø mener at regelverk ikke er fulgt, og at det er gjort en saksbehandlingsfeil.
At det må lages regler først etter NKKs saksbehandlingsregler, slik at styret kan fatte et lovlig fattet
vedtak. Magnar Nordsveen trakk forslaget.

Vedtak: Saken trukket

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.6 Lik prøveperiode for 1-dags og 2-dags separat løshundprøve fra 1.
September
Saken er fremmet av Youness Berget

Eg ser i dag att påmelding for 1-dags separat løshundprøve er satt frå 1/9, medan 2-dags separat
løshundprøve er satt frå 1/11.
For å etterkomme medlemmers ynsje, foreslår eg att påmelding for 2-dagers separat
løshundprøver blir likestilt med påmelding for 1-dags separat løshundprøve, altså påmelding
gjeldane frå 1/9-18 for dei begge prøvene.
Anser det som viktig att TEHK kan tilby sine medlemmer alle jaktprøveformer i forkant av
jaktstart, da TEHK's medlemmer burde slippe å måtte reise til andre områdeklubber for å få
gjennomført dette.

Styrets kommentar:
Saken avvises da det er styrets oppgave å fastsette prøveperiode for prøvene. Forslaget tas med i
vurderingen.

Styrets forslag til vedtak:
Saken avvises da det er styrets oppgave å fastsette prøveperiode for prøvene. Forslaget tas med i
vurderingen.

Årsmøte:

Kommentarer: Ingen kommentarer

Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.7 Justering av påmeldingsavgift vedr. utstillinger og prøver
Saken er fremmet av Lars Anton Steinsholt

Sak 10.6 Forslag fremmet av Lars Anton Steinsholt:
Ønsker å fremme følgende forslag til årsmøte i Telemark Elghundklubb
Påmeldingsavgift vedrørende utstillinger, jaktprøver og sporprøver justeres til samme nivå som
andre sammenlignbare klubber i vårt område. Det samme gjelder godtgjørelse til dommere for
gjennomførte prøver. Begrunnelse: Målet er at Telemark Elghundklubb ikke skal være
prisdrivende eller konkurrere med andre klubber på pris. Den bør stå i forhold til kvaliteten på
varen som leveres. Videre bør en dommergjerning i Telemark være like mye verdt som et
tilsvarende oppdrag i andre klubber.

Styrets kommentar:
Styret ser de uheldige konsekvensene ved en betydelig lavere påmeldingsavgift til prøver i
Telemark Elghundklubb sammenlignet med nivået i andre klubber.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret innhente informasjon om prisnivå på utstillinger og ulike prøvetyper i
sammenlignbare klubber. Denne gjennomgangen danner grunnlag for å fastsette
påmeldingsavgifter og godtgjørelser for sesongen 2019.

Årsmøte:
Kommentarer: Bjørn Bjerketvedt foreslo at lik avgift burde fastsettes av NEKF etter forslag fra
klubbene. Forslaget gjelder hvis mulig fra 2018 hvis avgift på innlagte prøver kan endres.

Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

Innsendte saker fra medlemmer:
Sak 10.8 Krav til FS i NEKF om å iverksette tidligere RS-vedtak
Saken er fremmet av Solveig Haugan Jonsen

Styret i Telemark Elghundklubb pålegges å sende et krav til Norske Elghundklubbers Forbund
om å iverksette lovlige fattede RS-vedtak som ikke er fulgt opp av Forbundsstyret. Dette gjelder
blant RSsak 11.4.16, vedtak med krav om minimum Very Good på utstilling for utenlandske
jaktchampioner som søker norsk jaktchampionat, og vedtak i RS-sak 11.20.16 vedr oversendelse
av Disiplinærsaken til Lov og Kontrollkomiteen. Forbundsstyret bes om å gjennomgå øvrige
saker og gjøre rede for status.

Styrets kommentar:
Forslaget støttes

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet støtter forslaget om at styret i TEHK retter en henvendelse til NEKF ang manglende
oppfølging av tidligere RS-vedtak.

Årsmøte:
Kommentarer: Halvor Loftsgarden fremmet følgende forslag: Årsmøte i TEHK pålegg styret å
sende krav til NEKF om å iverksette lovlig fatta RS vedtak som ikke er fulgt opp av
Forbundsstyret. Som eksempel nevner ein RS- sak 11.4.16.

Solveig Haugan Jonsen trakk sitt forslag til fordel for Halvor Loftsgardens forslag. Styret trakk
sitt forslag til fordel for Halvor Loftsgarden forslag.

Vedtak: Halvor Loftsgardens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

RS-saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers
Forbund

Sak 10.9 Forenkling og effektivisering av informasjonsarbeidet i NEKF

RS sak 1.

Forenkling og effektivisering av informasjonsarbeidet i NEKF
På RS i 2017 ble det fremlagt et foreløpig arbeid med en ny og overordnet informasjonsstrategi
for NEKF. Det har med forbundets begrensede administrative kapasitet, økonomi og nødvendige
prioriteringer, ikke vært mulig å utdype og ferdigstille en komplett og gjennomarbeidet
overordnet informasjonsstrategi gjennom 2017.
Forbundsstyret har derfor prioritert å ha fokus på konkrete forslag til endringer som vi tror vil
både forenkle, effektivisere og øke kvaliteten på informasjonsarbeidet fremover.
Samarbeidsavtalen med dagens redaktør av Elghunden, Rune Østgård går ut 31.12.2017. Avtalen
er forlenget frem til og med utgave 2 av Elghunden 2018. Dette gir oss tid til å behandle
forbundsstyrets forslag på RS 2018.
Hjemmesiden -www.nekf.no
Forbundets hjemmeside har gått ut på dato, både teknisk og designmessig. En god og
brukervennlig hjemmeside er en viktig forutsetning for effektiv kommunikasjon med medlemmer
og klubber. Hjemmesiden må også være enkel å administrere, med lave årlige driftskostnader.
Det er også viktig å ha en hjemmeside som fungerer godt på mobil og nettbrett. Forbundsstyret
foreslår derfor at det investeres i ny hjemmeside i 2018. Viktige kriterier for valg av ny plattform
og leverandør er:
•
•
•
•
•
•

Design som kommuniserer NEKFs kjernevirksomhet og verdier på en god måte
Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
Skjermtilpasset for relevante digitale flater - pc, mac, mobil og nettbrett
Enkelt å administrere og vedlikeholde
Lett å koble mot/veksle med prefererte sosiale medier – Facebook og Youtube
Pris – både investering og drift

Elghunden
Det har gjennom samtaler og møte med Rune Østgård kommet tydelig frem at det er en betydelig
utfordring å innhente tilstrekkelig og relevant stoff til å fylle 4 utgaver av Elghunden i året.
Tilfanget av stoff er for lite, og bidraget fra områdeklubbene er med noen hederlige unntak heller
labert. Forbundsstyret foreslår derfor at antall utgivelser reduseres til 3 utgaver i året, men at
kvalitetsambisjonen heves betraktelig fra dagens nivå. Økonomisk vil dette bety en
kostnadsreduksjon på 32 kroner pr. medlem pr. år for områdeklubbene.
Kostnader til Elghunden er en betydelig økonomisk belastning for områdeklubbene, og frigjøring
av midler til økt satsning på aktiviteter og klubbdrift må være kjærkomment for de fleste.
Hovedhensikten er allikevel å tilpasse antall utgivelser til realistisk tilfang av stoff, samt evne
og heve relevans og kvalitet på utgivelsene.

Årboka
Interessen for Årboka har sunket mye de siste årene, det er nå 200-300 medlemmer som har
abonnement på Årboka. Kostnader på produksjon og porto har medført et årlig tap for NEKF på
utgivelsen. Det er særlig portoen som fører til tapet.
Forbundsstyret foreslår derfor at Årboka fra og med 2019 kun gjøres tilgjengelig i elektronisk
versjon. Årboka kjøpes og betales med kort via nettløsning, for eksempel via Norsk Kennel Klubs
betalingsløsning. Prisen på årboka foreslås redusert fra dagens 225 kroner for papirutgaven, til
100 kroner for den elektroniske utgaven. Ved en eventuell videreføring av papirutgaven, må det
påregnes en årlig prisøkning i forhold til årlig vekst i kostnader til frakt og trykking.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 gir sin tilslutning til at det investeres i ny hjemmeside i NEKF. Det forutsettes at
følgende kriterier legges til grunn for arbeidet:
•
•
•
•
•
•

Design som kommuniserer NEKFs kjernevirksomhet og verdier på en god måte
Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt
Skjermtilpasset for relevante digitale flater - pc, mac, mobil og nettbrett
Enkelt å administrere og vedlikeholde
Lett å koble mot/veksle med prefererte sosiale medier – Facebook og Youtube
Pris – både investering og drift

RS 2018 gir sin tilslutning til at antall utgivelser av Elghunden reduseres fra 4 til 3 utgaver i året
fra og med 2018.
RS 2018 gir sin tilslutning til at Årboka produseres i papirversjon i 2018 og at Årboka produseres
kun i elektronisk versjon fra og med 2019. Prisen reduseres samtidig fra 220 kroner til 100 kroner.

Styret i TEHK kommentar:
En strategi for framtidig informasjonsarbeid i NEKF må være basert på hva som er
medlemmenes ønsker og behov og vilje til å betale for ulike produkter. Det foreligger ikke en
slik undersøkelse blant NEKF medlemmer. Medlemmenes informasjonsbehov framover er trolig
en generell problemstilling blant flere Forbund tilknyttet NKK.

Styrets forslag til vedtak:
Forbundsstyret tar kontakt med andre Forbund tilknyttet NKK for gjennomføring av en
spørreundersøkelse tilknyttet medlemmenes informasjonsbehov. I undersøkelsen må det være
rom for både å tenke stort og smått, tradisjonelt og innovativt. Svarene på undersøkelsen skal
danne grunnlag for utforming av en konkret og bærekraftig informasjonsstrategi i NEKF basert
på medlemmenes prioriteringer, beregnede kostnader og planlagt finansiering. Forslaget sendes
på høring før det legges fram på RS 2019.

Årsmøte:
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

RS-saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers
Forbund
Sak 10.10 Organisering

RS sak 2.

Organisering
De siste årene etter forliket i ”Egmontsaken” har det vært en svært anstrengt økonomi i NEKF.
Administrativ kapasitet og aktiviteter har blitt lagt på et minimumsnivå, slik at man raskest mulig
skulle klare å bygge opp igjen økonomien til et forsvarlig nivå. Nå kan vi med stor tilfredshet
”friskmelde” økonomien, og kan slå fast at vi er tilbake til en tilnærmet normalsituasjon ved
inngangen til 2018. Dagens nivå på administrativ kapasitet vil ikke være bærekraftig over tid, da
det trekkes veksler på dugnadsånden til tillitsvalgte langt ut over det man kan forlange og forvente
i frivillig organisasjonsarbeid. Vår organisasjon må ha et velfungerende sekretariat som kan støtte
forbundsstyret, komiteer og utvalg i det daglige arbeidet. Det er også et økende behov for å gi
brukerstøtte og service til områdeklubber og medlemmer. Vi kan også slå fast at krav og
forventninger fra områdeklubbene ikke kan innfris uten at det tas grep for å styrke den
administrative kapasiteten.
Samarbeidsavtalen med dagens redaktør av Elghunden, Rune Østgård går ut 31.12.2017. Avtalen
er forlenget frem til og med utgave 2 av Elghunden 2018. Etter dette må vi ha en ny
redaktør/redaktørfunksjon på plass for resten av 2018. Dette gir oss utfordringer, men også noen
gode muligheter for å ta nødvendige grep.
Forbundsstyret foreslår at rollene som forbundssekretær og redaktør i Elghunden slås sammen
til en funksjon i 50 % stilling. Stillingsbetegnelsen foreslås til fortsatt å være
”Forbundssekretær”. Dette vil føre til noe høyere lønnskostnader, men samtidig vil
annonseinntektene fra Elghunden i sin helhet tilfalle forbundet, slik at man trolig vil ligge på en
netto kostnadsnivå omtrent på samme nivå som sist vi hadde forbundssekretær i fast 40
% stilling.
Forbundsstyret har vurdert fordelene ved en slik løsning til å være vesentlig større enn ulempene.
Det kan hevdes at redaktørrollen bør være en frittstående funksjon, med såkalt ”redaksjonell
frihet”. Forbundsstyret konkluderer med at Elghunden er et medlemsblad i en
interesseorganisasjon der innholdet i begrepet ”redaksjonell frihet” har svært begrenset praktisk
verdi. Redaktørrollen i Elghunden innebærer i all hovedsak innhenting av relevant stoff,
tilstedeværelse og reportasjer fra viktige arrangementer, kontakt med forbundet og viktige utvalg,
kontakt og koordinering med trykkeri og annonsesalg.

Forbundsstyret mener også at det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med andre relevante
hundeforbund for å kartlegge mulighetene for et samarbeid/samordning av administrative
funksjoner. En aktuell samarbeidspartner er Norske Harehundklubbers Forbund som er svært lik
vår organisasjon på flere områder. Sondering og vurdering av mulige samarbeidspartnere
gjennomføres før stillingen som ”Forbundssekretær” i 50 %
stilling utlyses.
Forbundsstyret foreslår at stillingen annonseres på forbundets hjemmeside, Elghunden,
Hundesport og Finn.no.
Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 gir sin tilslutning til at det tilsettes Forbundssekretær i 50 % stilling i 2018. Stillingen skal
ha ansvaret for det daglige administrative arbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund. Stillingen
skal også ha ansvaret for produksjon og utgivelse av medlemsbladet Elghunden og Årboka.
RS 2018 gir også sin tilslutning til at det blir gjort en vurdering av mulighetene for et
samarbeid/samordning av administrative funksjoner med andre relevante hundeforbund.
Styret i TEHK kommentar:
Styret ser behovet for å finne en løsning som ivaretar administrative oppgaver i NEKF. En
sammenslåing av funksjonene som forbundssekretær og redaktør av bladet Elghunden når Rune
Østgårds oppdrag utgår, er en aktuell løsning. Mulighetene for å skaffe annonseinntekter på nivå
som de siste år må ikke overvurderes.

Styrets forslag til vedtak:
Forutsatt at de økonomiske forhold er ivaretatt innenfor NEKF budsjett støttes planene om å
engasjere en forbundssekretær/redaktør i 50 % stilling. Bladet Elghunden må fortsatt være et
medlemsblad hvor ulike syn får ytre seg slik at bladet Elghunden i framtida ikke blir et ensidig
talerør Forbundstyrets syn.

Årsmøte:
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

RS-saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers
Forbund
Sak 10.11 Lover for Norske Elghundklubbers Forbund

RS sak 3.

Lover for Norske Elghundklubbers Forbund stiftet 16.11.1899

Vedtatt av Representantskapsmøtet den [ ].
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets navn er Norske Elghundklubbers Forbund (senere benevnt som NEKF). NEKF er en
videreføring av Norsk Dyrehundklubb som ble stiftet 16.11.1899. NEKF er en sammenslutning
av norske elghundklubber.
NEKF er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NEKF er medlem i
Norsk Kennel Klub (senere benevnt som NKK), og NEKF er derfor forpliktet til å overholde
NKKs lover og bestemmelser, med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre.
NEKF plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke
å handle motstridende mot disse.
NEKF er en spesialklubb for rasene: Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort, Jämthund,
Karelsk Bjørnehund, Russisk-Europeisk Laika, Vest-Sibirsk Laika, Øst-Sibirsk Laika, Svensk
Hvit Elghund og Hälleforshund.

NEKFs organisasjon
NEKF er bygget opp av følgende organer:
A. Områdeklubbene (OK) består av:

•
•
•
•

A.1 OKs Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)
A.2 OKs Styre
A.3 OKs Valgkomité
A.4 OKs Andre Utvalg

B. Representantskapet (senere benevnt som RS) består av

•

B.1 Representantskapet (Ordinært/Ekstraordinært RS-møte)

•

B.2 RS Ordfører/Viseordfører

•

B.3 RS har som utøvende komitéer: Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite
Fullmaktskomite

C. Forbundsstyret (FS), forbundets arbeidsutvalg for daglig ledelse og drift består av:
•
•
•

C.1 Forbundsstyret
C.2 Forbundsstyrets andre utvalg
C.3 Sekretariatet

D. Revisorer

NEKF har verneting i Sør-Gudbrandsdal tingrett.
§1-2 Formål
NEKF har til formål å ivareta hundens og hundeeierens interesser i Norge, samt å bidra til å
fremme positive aktiviteter med hund og hundesport og forvaltningen av den enkelte hunderase.
NEKF skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning,
både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
NEKF har til formål:
a) å arbeide for ansvarlig hundehold
b) å arbeide for utvikling og forbedring av elghund-rasene, med særlig vekt på de norske
c) å fremme elghundrasene og riktig bruk av disse rasene
Formålet søkes fremmet ved:
d) å utbre kjennskap til elghundrasene, deres egenskaper og bruk
e) å avholde jaktprøver
f) å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis for bedre ettersøk av skadet vilt
g) å avholde utstillinger
h) å veilede i avl og oppdrett av elghunder
i) å overvåke og fastsette rasenes standard

j) å utdanne og etterutdanne eksteriør- og jaktprøvedommere
k) å bistå klubber og interessegrupper i organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå
optimalt samarbeide
l) å opprette samarbeid med organisasjoner og offentlige organ i saker av felles interesse
Formålet søkes oppnådd ved at NEKFs organer setter i verk tiltak som antas å gagne
formålet best mulig.
§1-3 Definisjoner
NEKFs organer
- Representantskapsmøte (NEKFs øverste myndighet)
- Ekstraordinært Representantskapsmøte
- Styret (Styret er NEKFs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene)
- Kontrollerende og rådgivende organ for NEKF - Lov- og Kontrollkomité
- Valgkomite
- Områdeklubber:
- Medlem i NEKF

§ 1-4 Tilknytning og organisering
NEKF er medlem i NKK og representerer NEKFs medlemsklubber i saker som beskrevet i
medlemsklubbers og NEKFs lover. Lovmalen gjelder også for forbund som ikke har vedtatt nye
lover i samsvar med Lovmalen. Alle NEKFs medlemsklubber skal ha lover som samsvarer med
de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene Lovmal for medlemsklubber.
Kap. 2 Krav til medlemskap
§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb eller underavdeling av klubb som arbeider for å fremme NEKFs
sitt formål, og som har lover i samsvar med NEKFs og NKKs Lovmal.
NKKs Lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes eget
lovverk.
Klubben/underavdelingen må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Styret kan nekte å oppta
som medlem klubb som antas å kunne skade NEKF og/eller hundesaken. Ingen har krav på
medlemskap i NEKF.
Medlemsklubbene er forpliktet til å støtte NEKFs og NKKs virksomhet samt å følge NEKFs og
NKK’s lover og bestemmelser. Medlemsklubbene og klubbenes medlemmer er forpliktet til å sette
seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er fastsatt av NKK,
NEKF eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Medlemskap i NEKF omfatter:
• områdeklubber og derigjennom enkeltmedlemmer. Som medlem av NEKF kan opptas
elghundklubber som:
• dekker et naturlig og bestemt geografisk område
• har vedtatt lover (jfr. Lovmalen) for NEKFs tilsluttede elghundklubber.
Søknader om opptak av nye klubber behandles av RS. Blir ikke en søknad godkjent, kan
samme sak først opptas til ny behandling etter 3 år

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i NEKF opphører ved:
a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til NEKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet.
Utmeldingen har virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
Representantskapsmøtet kan vedta oppsigelse av medlemsklubb dersom det finner dette
ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at Representantskapsmøtet fattet sitt
vedtak.
c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben opptrer på en slik
måte at det må antas å skade NEKFs eller NKKs anseelse utad.
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens
enkeltmedlemmer sine rettigheter i forbundet og NKK ut kalenderåret. Hovedstyret i
NKK avgjør om medlemsklubben skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
Medlemsklubber som har raseansvar mister dette når medlemskapet opphører, og alle
hundedata lagret hos forbundet eller NKK overtas av NKK vederlagsfritt, inklusiv alle
bruks- og eierrettigheter.
§ 2-3 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber i NEKF skal betale den kontingent som er fastsatt av
Representantskapsmøtet i NEKF.
Alle enkeltmedlemmer i NEKFs medlemsklubber betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens
årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs
Representantskapsmøte.
Den totale kontingenten innkreves av NKK.
§ 2-4 Disiplinære reaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra
medlemsklubber sendes NEKF. Medlemsklubb i NEKF kan ikke selvstendig bringe saker etter
NKKs lover kap. 7 til NKK for behandling.

Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
NEKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet og det avholdes hvert år innen 31.05 på
sted og til tid som fastsettes av Forbundsstyret og innkalles av RS-ordfører. Dersom spesielle
forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes.
Representantskapsmøtet
Innkallelse med nødvendige saksdokumenter til Representantskapsmøtet sendes ut av RSordfører med minst 3 ukers varsel til de oppnevnte klubbrepresentanter,
forbundsstyremedlemmene, NEKFs revisorer, Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite,
Fullmaktskomite og Avlsråd.

Sekretariatet bistår RS-ordfører med innkallingen. Områdeklubbene
bærer selv sine utgifter for RS-delegatene.
Saker som Forbundsstyret ønsker å fremme for RS og kandidater som er på valg sendes
medlemsklubbene innen 14. januar.
Saker som klubbene behandler på sine årsmøter, og som ønskes fremmet for RS, sendes
Forbundsstyret innen 1. mars.
Alle saker som klubbene ønsker å fremme som RS-saker, og som er lovlig innsendt, skal føres
opp på sakslisten. Forbundsstyret behandler deretter disse straks og avgir sin innstilling som
umiddelbart sendes klubbene.
Forslag til vedtekts-/lovendring sendes straks områdeklubbene til uttalelse før behandling i RS.
Forslag på kandidater til valg sendes Valgkomiteen innen 1. mars.
Bare saker og forslag som er oppgitt i innkallelsen kan behandles av RS.
Benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag og omforente forslag tillates i behandlingen av saker
fremsatt på lovlig måte.
Møter i RS ledes av Ordføreren, eller i dennes fravær av Viseordføreren eller eventuelt av en av
RS valgt Setteordfører
Representantskapsmøte fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene,
blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og
oppløsing av NEKF (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke
stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det
forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et
forlag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte
forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke
er valgbare skal forkastes.
Alle NEKFs medlemsklubber og styret i NEKF har forslagsrett til Representantskapsmøtet.
NEKFs Representantskapsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmetallet er
representert direkte eller ved fullmakt.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NEKFs medlemsklubber som har betalt kontingenten for det år Representantskapsmøtet
avholdes har møterett og stemmerett på Representantskapsmøtet.

Det består av: Områdeklubbene - som senest 3 uker før Representantskapsmøtet må ha meddelt
Forbundsstyret hvem som skal være klubbens representant(er) og klubbens vararepresentant(er).
Medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret er ikke valgbare.
Hver medlemsklubb har stemmetall.
Antall representanter fastsettes på bakgrunn av medlemsklubbens medlemstall pr. 31.12
foregående år med delingstall på 100 etter følgende skala:
0199 medlemmer 1 representant
200 - 299 medlemmer 2 representanter
300 - 399 medlemmer 3 representanter
400 - 499 medlemmer 4 representanter
500 - 599 medlemmer 5 representanter
600 - 699 medlemmer 6 representanter
700 – osv.
Representantene har 1 stemme hver.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Kun en fullmakt pr.
møtende delegat.
På NEKFs ordinære Representantskapsmøte og ekstraordinære Representantskapsmøte kan
NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyrets medlemmer - uten stemmerett og med nødvendig administrativ assistanse fra
Sekretariatet - også uten stemmerett.
NEKFs revisor, samt NEKFs faste komitéer, råd og utvalg skal være representert på RS, enten
ved leder eller ved fullmakt til annet medlem. Disse har talerett, men ikke stemmerett, hvis de
ikke samtidig er valgte RS-representanter.
Øvrige medlemmer av komiteer, råd og utvalg, kan inviteres til å møte uten tale og stemmerett.
Alle som møter ved RS, unntatt revisorene, må være medlemmer av organisasjonen.

§3-3 Innkalling
Representantskapsmøte skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel. Det
skal av styret innkalles til ordinært Representantskapsmøte med minst 4 ukers frist.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på forbundets
nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste
- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 8 uker før møtedato.§3-4 Representantskapsmøtets
oppgaver
Representantskapsmøtets oppgaver er å:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

godkjennelse av representantenes fullmakter
konstituering av møtet
oppnevne tellekorps
oppnevne representanter til å undertegne protokollen fra møtet
Forbundsstyrets årsberetning og Lov- og Kontrollkomiteens erklæring
Forbundsstyrets årsregnskap og revisors beretning
Forbundsstyrets forslag til medlemskontingent
Forbundsstyrets budsjett
forslag til lovendringer
forslag fra Forbundsstyret og/eller klubbene, handlingsplaner og andre saker som
forelegges av Forbundsstyret, herunder opprettelse av, eventuelt oppløsning av
områdeklubber tilsluttet NEKF.
innstilling fra Valgkomiteen til Ordinært RS-møte, hvoretter RS velger:
Representantskapets Ordfører og Viseordfører for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset
antall ganger
Forbundsstyrets leder for 1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
Forbundsstyrets nestleder og øvrige 3 medlemmer for 2 år, 2 varamedlemmer av FS for
1 år - kan gjenvelges et ubegrenset antall ganger
Lov- og Kontrollkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem samt valg av leder - kan
gjenvelges et ubegrenset antall ganger. Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg.
Varamedlemmet velges for 1 år.
Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges for 3 år og
rulleres, dvs. at det går ut 1 medlem hvert år, det 3. året sitter medlemmet som leder.
Medlemmene skal ikke sitte mer enn 3 år. Varamedlemmet velges for 1 år.
1 revisor for 1 år Forslag på kandidater til valg kan bare fremmes av Valgkomité og
områdeklubbene. Bare de kandidater som rettidig er foreslått av Valgkomiteen eller
områdeklubb kan på RS foreslås valgt, men kun på de plasser de er foreslått til.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i
NEKF.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag
ved personvalg er ikke tillatt.
For å være valgbar må medlemskontingent for det foregående år være betalt.
Forbundsstyret velges på fritt grunnlag - dog slik at ingen områdeklubb får mer enn 1
styremedlem. RS bør tilstrebe en geografisk spredning av styremedlemmer og varamedlemmer.
Alle medlemmer av NEKF er valgbare til NEKFs styre og øvrige organer. Dog slik at velges

leder i en områdeklubb inn i NEKFs styre eller som RS Ordfører eller RS Viseordfører eller som
medlem til Lov- og Kontrollkomiteen, trer denne ut av områdeklubbens styre og klubbens
nestleder overtar.
RS Ordfører/Viseordfører kan ikke sitte i NEKFs styre, Lov- og kontrollkomiteen,
Valgkomiteen eller Fullmaktskomiteen. NEKFs styremedlemmer kan ikke velges som
medlemmer av Lov- og Kontrollkomite, Valgkomite eller Fullmaktskomité, men kan velges til
andre komiteer og utvalg.
I fall RS ved lovendring oppretter nye organer i NEKF, kan RS i samme møte velge
tillitspersoner til de nyopprettede verv - om nødvendig uten at forslag på kandidater har vært
fremmet på fastsatt vanlig måte.
RS kan oppnevne ad hoc-utvalg/-komiteer for konkrete avgrensede oppdrag. RS eller
Forbundsstyret gir disse sitt mandat.
Forbundstyret kan sette posten eventuelt på sakslista til RS. Saker kan ikke realitetsbehandles,
men uttalelser kan avgis.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere
fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem
for årsmøtet til valg.
§3-5 Ekstraordinært Representantskapsmøte
Ekstraordinært Representantskapsmøte avholdes hvis Representaskapet, styret eller minst 50 %
av medlemsklubbene forlanger det. Møtet holdes innen 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker
som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært
Representantskapsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes
under møtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært Representantskapsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til
valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 2 uker før ekstraordinært
Representantskapsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 1 uke før ekstraordinært
Representantskapsmøte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet

a) Styret er forbundets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
b) Forbundsstyret leder NEKFs virksomhet, drift og aktiviteter etter forbundets lover
og hovedlinjer fastsatt av RS.
c) Forbundsstyrets leder innkaller til styremøte når vedkommende finner det
nødvendig, eller et flertall av styremedlemmene krever det.
d) Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder
dobbeltstemme.
e) Styret kan gi advarsel eller utelukke områdeklubber for et bestemt tidsrom. Styret
kan også ekskludere områdeklubber som handler i strid med gjeldende lover og
regler eller oppfører seg på en for NEKF eller dets medlemmer uverdig/skadelig
måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter.Områdeklubber som
utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte
bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til
NKKs lover kap.7.
f) LKK lager innstilling og oversender saken til RS.
g) Forbundsstyret består av leder, nestleder og 3 øvrige styremedlemmer, og er
beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og minst 2 av de øvrige
styremedlemmer deltar.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak
fattes med alminnelig flertall (50%+ 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved
stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det
skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelige
for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller
om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
a) lede NEKF mellom møtene i Representantskapet og være bindeledd mellom NEKF
og Områdeklubbene
b) styret er forpliktet til å følge NKKs til enhver tid gjeldende saksbehandlingsregler i

all saksbehandling
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

avholde rådgivende drøftingsmøter med lederne i områdeklubbene.
forberede RS-møtet i henhold til lovverket
behandle og gi innstilling i saker som legges fram for RS
innstille til RS om opprettelse eventuelt oppløsning av klubber
oppnevne utvalg og komiteer for særlige saker eller saksområder
fastsette regler, bestemmelser og instrukser for disse
bevilge innenfor budsjetterte rammer bidrag til samarbeidende klubber, utvalg eller
enkeltpersoner for løsning av spesielle oppgaver
forelegge saker for Lov- og Kontrollkomiteen
ansette funksjonærer og utarbeide instruks for disse
treffe beslutning i saker som ikke etter lovene eller vedtak i RS tilligger RS eller
RS- komiteene
Fra Forbundsstyrets møter skal det føres protokoll. Utskrift sendes Områdeklubbene,
Lov- og Kontrollkomiteen og RS-Ordførere eller til andre FS beslutter.
Forbundsstyret er ansvarlig overfor og rapporterer til Representantskapet

Sekretariatet skal arbeide med daglig løpende oppgaver, herunder RS, for NEKF.
Forbundsstyret oppnevner 2 personer til å gjennomgå representantenes fullmakter og
innstillingen legges fram for RS til godkjenning. RS vedtar instruks for Fulmaktskomite.
Kap. 5 RS valgte
verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på
kandidater til alle de verv som skal besettes.
Valgkomiteens oppgave er å forelegge Ordinært Representantskapsmøte forslag til:
• Kandidater til alle verv som det etter NEKFs lover eller vedtak i RS tilligger RS å
velge
• Revisor.
• Styrets honorar
• RS vedtar instruks for valgkomiteen

§5-2 Revisor
RS velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§5-3 Lov- og Kontrollkomitéen (LKK)
LKKs oppgave er på vegne av RS å føre løpende kontroll med NEKFs totale virksomhet.
LKK kan avgi uttalelse til Representantskapets Ordfører når komitéen finner dette ønskelig.
Ordføreren skal da straks underrette Forbundsstyret.
LKK skal avgi erklæring til RS før Forbundsstyrets årsberetning og årsregnskap blir behandlet
på Representantskapsmøte.
LKK skal ivareta overholdelse, tolkninger av NEKFs lover, regler, og vedtak fattet av alle
NEKFs organer.
RS vedtar instruks for LKK
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som
følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse NEKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært Representantskapsmøte. Vedtaket
må stadfestes på ekstraordinært Representantskapsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen
gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller NEKFs midler et bestemt formål fastsatt av Representantskapet.
Bestemmer ikke Representantskapet noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer

• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Forslag til vedtak
RS 2018 godkjenner og vedtar de nye lovene for Norske Elghundklubbers Forbund.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 godkjenner og vedtar de nye lovene for Norske Elghundklubbers Forbund.

Styret i TEHK kommentar:
RS i 2016 nedsatte ei gruppe som skulle se på forslag til nye lover for Norske
Elghundklubbers Forbund. Saksframstillingen og dato for oversendelse tyder på at arbeidet
med nye vedtekter er et hastearbeid fra Forbundsstyrets side og at den nedsatte
arbeidsgruppen ikke har vært involvert i prosessen.

Styrets forslag til vedtak:
Det foreliggende forslag til nye vedtekter anses som et høringsforslag. Behandling av nytt
forslag basert på innspill i høringen legges fram for RS i 2019.

Årsmøte:
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

RS-saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers
Forbund
Sak 10.12 Kontingent 2019:

RS-sak

Kontingent 2019

Kontingent 2019
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund foreslår at NEKF’s andel av kontingenten for 2019
setter til kr. 230,- (uendret)

Forbundsstyrets forslag til vedtak:
RS 2018 vedtar at kontingenten ikke økes i 2019. Kontingenten for 2019 settes dermed til kr
230.

Styrets kommentar:
Forslaget støttes

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Telemark Elghundklubb støtter forslag til å holde NEKF andel av kontingenten
uendret på 230 kroner.

Årsmøte:
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt

RS-saker fremmet av Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers
Forbund
Sak 10.13 Valgoversikt NEKF

RS-sak
Valg
Forbundsstyret
(Leder 1 år)
Valg
Forbundsstyret
(Nestleder, 2 år)
Valg
Forbundsstyret
Valg
Forbundsstyret
Valg
Forbundsstyret
Valg
Forbundsstyret, 1 varam.
Valg
Forbundsstyret, 2 varam.
Valg
Lov og Kontrollmomiteen
Leder
Valg
Lov og Kontrollmomiteen
Medlem 2 år
Valg
Lov og Kontrollkomiteen
Medlem 3 år
Valg

Valgoversikt NEKF
Forslagstiller

Kandidater

Jan Helge Nordby
Forslagstiller

På Valg Tar Gjenvalg
Kandidater

Marius Olaussen
Forslagstiller

Gjenstår
Kandidater

Jostein Dahle
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Anders Nyhuus
Forslagstiller

På Valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Helge Jakobsen
Forslagstiller

Gjenstår
Kandidater

Cato Flatner
Forslagstiller

På valg
Tar ikke gjenvalg
Kandidater

Esten Vingelen
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

John Tomas Homme
Forslagstiller

Gjenstår med 1 år
Kandidater

Per Arve Amundsen

På valg

Johan Stokkeland

Gjenstår med 1 år

Tar ikke gjenvalg

Lov og Kontrollkomiteen
leder
Valg
Lov og Kontrollmomiteen
Varamedlem 1 år
Valg
Valgkomiteen
1 medlem, 3 år
Valg
Valgkomiteen
1 medlem, 2 år
Valg
Valgkomiteen
1 medlem, 1 år
Valg
Valgkomiteen
Varamedlem 1 år
Valg
Revisor
Revisor for 1 år
Valg
Revisor
Revisor for 1 år
Valg
RS-Ordfører for 2016 - 2017
Valg
Rs- Viseordfører for 2016 - 2017

John Tomas Homme
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Jan Arne Berdal
Forslagstiller

På valg Tar Gjenvalg
Kandidater

Kjell Kruke
Forslagstiller

Gjenstår med 2 år
Kandidater

Bjørn Ivar Krabbesund
Forslagstiller

På valg
Kan ikke velges, går ut.
Kandidater

Ole Anders Stenby
Forslagstiller

Gjestår med 1 år
Kandidater

Ole Agnar Nordmo
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Carsten Bakke
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Jon Strand
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Ivar Horringmo
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Frank Christiansen
Forslagstiller

På valg
Tar Gjenvalg
Kandidater

Valg
Representanter til RS NKK 2017
FS får myndighet til å utpeke
delegater
Valg
Forslagstiller
Kandidater
Styrets honorar 2017
Valgkomiteen foreslår:
Leder: kr. 10 000.Nestleder: kr. 5000,I tillegg kommer møtehonorar på kr. 1500,- pr. møtende styremøte for alle medlemmer av
forbundsstyret.

Styrets kommentar:
Valgoversikten er innkommet etter fristen og legges fram for årsmøtet i Telemark
Elghundklubb uten innstilling fra styret.

Årsmøte:
Kommentarer: Joar Brosdal fremmet følgende forslag: Styret i TEHK får fullmakt til å fremme
forslag til kandidater til valg RS 2018. Forslag framsettes før 1. mars. Medlemmene kan
komme med forslag til styret jfr tidligere praksis.
Vedtak: Forslaget til Joar Brosdal enstemmig vedtatt

