
  

  

Referat fra styremøte i Telemark Elghundklubb mandag 11. Mai kl 18.30 på Årnes Kafeteria, Gvarv.  

Tilstede: Lars Jørgen Lassen,  Jørgen T Bø, Tor Fjellheim, Jørn Inge Hardang, Kjell Haave, Per Egil 
Adolfsen. Sekretær deltok via Teams på nett. 

 

Saksliste:  

  

10/20 Godkjenning av innkalling  

Vedtak: Innkallingen godkjent 

11/20 Godkjenne referat fra forrige styremøte  

 Vedtak: Referat godkjent med tilføyelse under Eventuelt; navn på godkjent dommerelev løshund  

  

12/20 Referatsaker - Oppfølging av saker fra siste styremøte - Orientering – hva har skjedd ang 
gjennomføring av RS  

Gjennomføring av RS 2020: 

4  områdeklubber sendte den 12. Mars et skriftlig forslag til Forbundsstyret i NEKF om å vurdere 
avholdelse av årets RS på en digital plattform. Dette på bakgrunn av tiltak innført i forbindelse med 
Corona-situasjonen. Forslaget ble aldri hensyntatt eller besvart. 

Den 19. Mars mottok samtlige områdeklubber brev fra RS ordfører RS-viseordfører og Lov og 
Kontrollkomiteen med beslutning om at årets RS var avlyst, og at det sittende Forbundsstyret ville 
fortsette som før fram til neste års RS. Flere områdeklubber reagerte på denne beslutningen hvor 
områdeklubbene ikke var involvert eller forespurt. På denne bakgrunn ble det tatt initiativ fra noen 
områdeklubber til et telefonmøte hvor alle områdeklubbene i NEKF var invitert.  

Utfallet av møtet var at 15 av 22 områdeklubber besluttet å sende et brev til FS med følgende tekst: 
Undertegnede klubber stiller seg uforstående til at FS i prosessen med å avlyse årets RS valgte å ikke 
involvere og drøfte situasjonen med klubblederne, slik loven forutsetter, jfr. § 4-3, men i stedet overlot 
avgjørelsen til RS – ordførerne og LKK. 
FS oppfordres derfor til å oppheve den beslutningen som RS – ordførerne og LKK tok, og selv ta tilbake 
eierskapet til prosessen, og videre restarte prosessen ved å gjennomføre et drøftingsmøte med 
klubblederne, jfr. § . 4 – 3 med anmodning om likevel finne en løsning og avholde RS.  
 
Forbundsstyret svarte at vedtaket om avlysning av årets RS ble opprettholdt.  
 



Lars J Lassen refererte i styremøte, at det på bakgrunn av svaret fra FS, nå foreligger et krav fra flere 
områdeklubber om å avholde ekstraordinært RS hvor valg er eneste sak. Det er stilt spørsmål til 
styret i Telemark Elghundklubb om Telemark støtter et slikt krav ?  
 
Vedtak: Styret i Telemark Elghundklubb vedtok enstemmig å støtte forslag fra flere områdeklubber 
med krav om avholdelse av ekstraordinært RS hvor valg er eneste sak. 
 

Oppfølging av referat fra forrige styremøte: 

Alle komiteer er forespurt og alle de foreslåtte komitemedlemmene stiller opp. 

  

13/20 Forespørsel fra NKK ang økonomisk bistand   

NKK har sendt henvendelse til klubber og Forbund hvor de ber om økonomisk bistand i en vanskelig 
økonomisk situasjon. Årsaken er i følge NKK reduserte inntekter som følge av avlyste aktiviteter etter 
Corona-utbruddet. Forespørsel fra NKK er videresendt fra Norske Elghundklubbers Forbund som 
foreslår at klubbene yter NKK et lån gjennom NEKF.  
 
Påbakgrunn av denne henvendelsen fra NEKF har styret i Telemark Elghundklubb forespurt om NEKF 
ved å organisere utlån også stiller seg som garantist for lånebeløpet slik brevet fra NEKF kan gi 
inntrykk av. Dessverre er det slik at lånebeløpet stilles til disposisjon for NKK uten noen form for 
garanti. Hvis det viser seg at NKK likevel går konkurs så vil pengene være tapt. 
 
Styret i Telemark Elghundklubb er av den oppfatning at styret ikke har myndighet til å disponere og 
låne ut i størrelsesorden 100 000 kroner som er nevnt som et aktuelt beløp for utlån. Styret ønsker 
derfor at medlemmene tar stilling til utlån av deler av klubbens kapital til Norsk Kennel Klub.  
 
På denne bakgrunn ble det gjennomført en spørreundersøkelse via et skjema på nett utsendt fra 
styret i Telemark Elghundklubb til klubbens medlemmer pr 10. Mai 2020. 116 av 325 medlemmer har 
avgitt sin stemme. 58 medlemmer svarte JA og 58 har svart NEI i spørreundersøkelsen. Det vil si at 50 
%  av de som har svart er for å yte lån og 50 % er i mot.  

Vedtak: Styret i Telemark Elghundklubb er i utgangspunktet i mot å yte et lån fordi den økonomiske 
situasjonen i NKK er for dårlig belyst. Det er også for lite belyst hvilke tiltak NKK har tenkt å iverksette 
for å løse den økonomiske situasjonen. Norske Elghundklubbers Forbund har ikke gjort noe for å 
avklare slike sentrale spørsmål med NKK. Det er ikke noen sikkerhet for pengene som stilles til 
disposisjon for NKK. Styret i Telemark Elghundklubb ønsker likevel at begge syn ivaretas og bevilger 
kr 200 pr medlem pr dato. Det vil si at Telemark Elghundklubb bevilger kr 65 000 i lån til NKK.   

  

14/20 Aktiviteter i klubben videre framover  

Hva er det mulig å gjennomføre av aktiviteter med nye retningslinjer for prøver og utstillinger ?  

NKK har jevnlig oppdatert regelverk for gjennomføring av prøver og utstillinger. Pr dato er det lov å 
avholde aktiviteter med inntil 50 deltakere på spesielle vilkår hvor gjeldene regler for smittevern er 
tatt hensyn til.  



Det er fortsatt mulig å søke om aktiviteter jfr orientering fra NKK. Dette gjelder både utstillinger, 
prøver og andre aktiviteter. Søknadsfristene NKK tidligere har publisert er satt til side. 

Avholdelse av klubbmesterskap løshund og bandhund: 

Vedtak: Løshundkomiteen har planer om å avholde et planleggingsmøte i løpet av 2 uker. Bandhund 
har ønske om et felles møte for å planlegge klubbmesterskap. Dette ønsket fra bandhundkomiteen 
tas med i den videre planleggingen. Jørgen T Bø tar ansvar for at det blir avholdt et slikt fellesmøte.   

15/20 Eventuelt 

-Bestilling av elevkort for elever/dommeraspiranter løshund og bandhund er bestilt fra NKK. Det har 
tatt tid å få kortene tilsendt etter gjentatt purring.   

-Forslag om at Telemark Elghundklubb også skal betale det svenske, finske, nordiske og de 
internasjonale championatskjoldene for klubbens medlemmer. Det ble argumentert både for og 
imot. Dette dreier seg om ca 3000 kr i året. Vedtak: Det var enighet om at dette forslaget bør 
fremmes som en årsmøtesak.  

- Aktiviteter for ungdom/Ungdomsgruppe: Vedtak: Det var enighet om å fremme et forslag til 
årsmøtet ang aktiviteter for ungdom både for løshund og bandhund. Kjell Haave har ansvar for å 
legge fram et forslag på neste styremøte. 

 

 

Godkjent referat ved utsending og godkjenning på e-post 12.05.2020 

 


