
Norske Harehundklubbers Forbund

Representantskapsmøte 2015, Best Western Oslo Airport Hotell 26/4-2015

Leder i NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen.
Han overlot deretter ordet til Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid.

Det var først et opprop og registrering av de frammøtte. Det møtte 39 stemmeberettigede.

Til å undertegne protokollen: Randi Holmelid og Per Arne Fosnes.
Personer til å håndtere reisekasse: Erland Moe, Gjermund Lie, Arne Kåre Ariansen og kasserer Sverre
Hennum.
Tellekorps: Per Ivar Ormestad, Rune Kristoffersen og Terje Sandberg.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Sørlandets Harehundklubb hadde en kommentar om manglende
dokumentasjon til sak 6a.

1. Årsberetning 2014
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Stein Wahlstrøm, nestleder: Trond Revhaug,
styremedlemmer: Arild Nygård, Sverre Hennum og Dag Rune Løvberg.
Årsberetningen ble gjennomgått av ordfører Kjell Jan Moseid.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

2. Regnskap 2014
Økonomien for 2014 ble budsjettert til å gå i balanse. Resultatet for 2014 ble et overskudd på hele kr
90661,52. Dette skyldes bl.a. økning av kontingenten fra 2014, samt gode annonseinntekter på
Harehunden og at momskompensasjon ble større enn budsjettert.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

3. Kontingent
Vedtak: Kontingenten holdes uendret.

4. Søknad om medlemskap for nye klubber
Ingen søknader mottatt.

5. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Ingen forslag mottatt.

6. Innkomne forslag
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6a) Avlsrådet for finskstøver:
Søknad om innføring av registreringssperre på finskstøver.

Avlsrådet for finskstøver fremmet sak til NHKFs Representantskapsmøte om å innføre
registreringssperre når antall avkom overstiger 32 valper. Det vil si at dersom en hund blir
paret/parer når den har registrert flere enn 32 valper fra før, så vil ikke kullet bli registrert. Dersom
en hund har 32 eller færre registrerte avkom når den blir paret/parer, registreres hele kullet som
normalt. Det vil altså alltid bli registrert hele kull.

Avlsrådet ser dette som svært viktig for å ivareta tilstrekkelig bredde i avlsbasen, og for fortsatt å
beholde rasen frisk og sunn. Finland og Sverige har allerede innført sperre på finskstøver.

Avlsrådsrepresentanten i NHKF og avlsrådet for finskstøver redegjorde for saken. Sørlandets
Harehundklubb redegjorde for sitt forslag som gikk på avvisning pga. manglende dokumentasjon. RS
hadde skriftlig avstemming over begge forslag om saken kunne behandles, forslaget for videre
behandling ble vedtatt med 29 stemmer for og 10 stemmer imot.

Vedtak:
AvIsråde ts forslag ble vedtatt mot 2 stemmer.

Protokolltilførsel: Sørlandets Harehundklubb mente at forslaget ble besluttet vedtatt uten at det var
fremlagt dokumentasjon og gjort endringer til at det omfatter hanner og tisper.

6b) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund:
Vedr.: Rovdyrutvalgets arbeid i perioden 15.2.2014-15.2.2015 - innstilling til videre arbeid.
Rovdyrutvalget fremla en rapport over sitt arbeid i 2014.

Vedtak:
Styrets innstilling om og avlutte Rovdyrutvalget i sin nåværende form ble enstemmig vedtatt. Styret
ble gitt fullmakt til å organisere ny struktur rundt rovdyrproblematikken i samarbeid med JDjNKK.

6c) Trøndelag Harehundklubb:
Endring jaktprøvereglene § 11.1

Trøndelag Harehundklubb ber om en endring i reglene for DM så en kun kan gå DM i det distriktet du
er bosatt, dvs. har din hjemstedsadresse, evt. også betaler din skatt!

Vedtak:
Styrets innstilling støttet ikke forslaget da jaktprøvereglene er godkjent fram til 2019. Styret har
forståelse for utfordringene dette medbringer for den enkelte arronqerklubb, og henstiller hundeeiere
om fortsatt å forholde seg til sitt primærdistrikt.
Styrets innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer.

6d) Hedmark Harehundklubb:
Uttaksregler til DM, jaktprøvereglene § 11.1

Vi foreslår at uttaksreglene for DM endres til følgende sistesetning tidligere nevnte avsnitt:
Hunden kan kun starte i det DM der underskriftsberettiget eier har bostedsadresse, uavhengig av
klubbmedlemskap.
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Vedtak:
Styrets innstilling støttet ikke forslaget, da jaktprøvereglene er godkjent fram til 2019. Styret har
forståelse for utfordringene dette medbringer for den enkelte arrangørklubb, og henstiller hundeeiere
om fortsatt å forholde seg til sitt primærdistrikt.
Styrets innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer.

6e) Vestfold Harehundklubb:
Eksteriørdommerkonferanse

Vestfold Harehundklubb fremmet et ønske om flere dommerkonferanser før de øvrige
rasene underlagt NHKF og foreslår at NHKF budsjetterer med en konferanse hvert 2. år, evt. hvert 3 år.

Vedtak:
Styrets innstilling om at man ikke kan binde opp en fastsatt tidssyklus på disse konferansene ble
enstemmig vedtatt.

6f) Sørlandets Harehundklubb:
Ny forslagsfrist RS?

Sørlandets Harehundklubb foreslår og utsette svarfristen for saker/forslag på kandidater som skal inn
til RS,fra dagens dato som er 15/2 til 20/3.

Vedtak:
Styrets innstilling om og ikke støtte forslaget ble enstemmig vedtatt. For å endre fristene må det
utføres en lovendring i NHKFslover.

6g) Avlsrådet for hamiltonstøver og avlsrådet for dunker:
Forslag om endring av regler gjeldende midler til avlsråd.

Avlsrådene ser gjerne at det innføres en praksis som fordeler midler i forhold til arbeidsmengde.
En fordeling i forhold til anbefalte / godkjente forespørsler kan være ett alternativ.

Vedtak:
Styrets innstilling om at 40 % av totalbeløpet fordeles likt mellom avlsrådene og de resterende 60 % i
forhold til anbefalte / godkjente forespørsler ble enstemmig vedtatt.

7. Aktivitetsplan 2015
Aktivitetsplan for 2015 ble fremlagt.

Vedtak: Aktivitetsplanen ble enstemmig godkjent.

8. Budsjett
Kasserer Sverre Hennum fremla Budsjett for 2015

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

9. Representantskapsmøte 2016
Det bes om Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen 24. april 2016

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent.
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10. Valg representantskapsmøte 2015.
Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid (Telemark)
Representantskapets varaordf. Svein Egil Gravråk (Romerike)

gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 1år

STYRET:

Leder Stein Wahlstrøm (Østfold) ikke på valg
Nestleder Arild Nygård (Norsk) ny for 2 år
Styremedlem Dag Rune Løvberg (Trøndelag) ikke på valg
Styremedlem Sverre Hennum (Buskerud) gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Arild Eftedal (Vestfold) ny for 1år
(Votering: Arild Eftedal 30 stemmer, mot Birger Grønstad 4 stemmer og Kåre Usterud 5 stemmer)

1 varamedlem
2 varamedlem

Sjur Danielsen (Østfold)
Kjell Myrås (Norsk)

ny for 1 år
ny for 1 år

Buskerud Harehundklubb ba om skriftlig avstemming på valgkomiteens forslag på Janne Sandbakken
(Sørlandets)som styremedlem. Resultatet ble 7 stemmer for og 32 blank. Dermed hadde hun ikke
flertall blant de stemmeberettigede.
Det ble da åpnet for benkeforslag, da det ikke var kommet inn forslag på andre kandidater til
styremedlem.
Arild Eftedal (Vestfold) ble foreslått av Østfold Harehundklubb, Romerike Harehundklubb og Norsk
Harehundklub. Birger Grønstad (Hedmark)ble foreslått av Hedmark Harehundklubb og Kåre Usterud
(Aust Agder) ble foreslått av Aust Agder Harehundklubb.
Når valgkomiteens innstilling till.varamedlem ble valgt som styremedlem, ble det benkeforslag også
til vervet som l.varamedlem. Østfold Harehundklubb foreslo Sjur Danielsen (Østfold). Ingen klubber
kom med motforslag. Sjur Danielsen (Østfold) ble enstemmig valgt.

Revisorer Jan Ove Torkilsrud (Norsk)
Jan Kristiansen (Norsk)
Asbjørn Skaug (Buskerud)

gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 2 årVararevisor

Valgkomite Tom Wenger (Romerike) Leder,
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Steinar Støle (Sørlandet)

ikke på valg
gjenvalgt for 2 år
ikke på valg

Varamedlem Arne Marius Kirkaune (Trøndelag) gjenvalgt for 1år

Fagkom. Harehundpr.
Tom Høibakk (Hadeland)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Leif Håkon Berg (Romerike)

Varamedlem Hans Chr. Hauge (Norsk)

ikke på valg
ny for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år
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AVLSRÅD:

Dunker Vegar Sølvsberg (Vestoppland) ny for 1år
Bård Larsen (Norsk) ny for 3 år
Jan Havdal (Trøndelag) ikke på valg

Varamedlem Simen Pedersen (Østerdalen) ny for 1år

Hygenhund Jon Anders Nesbakken (Hadeland) ikke på valg
Karl Ole Solberg (Østfold) ny for 3 år
Boye Ølstøren (Trøndelag) ikke på valg

Varamedlem Torbjørn Kal/hovd (Sørlandets) gjenvalgt for 1år

Haldenstøver Per Engen (Hadeland) ikke på valg
Rune Strøm (Østfold) gjenvalgt for 3 år
Jonny Brustad (Romerike) ikke på valg

Varamedlem Knut Johan Hoel (Vestoppland) ny for 1år

Finsk Støver Arnfinn Kristiansen (Vest Oppland) ikke på valg
Per Sandåker (Telemark) gjenvalgt for 3 år
Per Kristiansen (Norsk) ikke på valg

Varamedlem Kristian Stubberud (Norsk) ny for 1år

Hamiltonstøver Terje Sandberg (Østerdalen) ikke på valg
Rune Briskodden (Buskerud) ny for 3 år
Eskil Nerkvern (Hedmark) ikke på valg

Varamedlem Morten Midtsundstad (Hedmark) ny for 1år

Drever Lena L. Halvorsen (Telemark) ikke på valg
Anne-Margrethe Tangen (Østfold) gjenvalgt for 3 år
Ole Lund (Romerike) ikke på valg

Varamedlem Glenn EspenSparby (Hedmark) gjenvalgt for 1år

Beagle Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)
Nils Kjøsnes (Trøndelag)
Bjørnar Tønnesen (Vestlandets)
Bjørn Halvorsen (Østfold)

ikke på valg
ny for 3 år
ikke på valg
gjenvalg for 1 årVaramedlem

Luzernerstøver Arnt Skeibrok (Aust Agder)
Geir Holden (Norsk)
Tom S. Bråthen (Romerike)
Knut Lundberg (Østerdalen)

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 årVaramedlem
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Schillerstøver Erik Føreland Johnsen (Norsk)
Leif Juliussen (Trøndelag)
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)

Varamedlem Toralf Fuglesang (Buskerud)

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalg for 1år

Schweizer/lstarski Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Ronny Steen (Buskerud)

Varamedlem Svein Andreassen (Vest Oppland)

ikke på valg
gjenvalg for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1år

Etter valget fikk leder Stein Wahlstrøm ordet, og han takket Trond Revhaug og Anne Gjulem for
årene de har vært i forbundsstyret.
Arild Eftedal, Sjur Danielsen og Kjell Myrås ble ønsket velkommen som styremedlem og
varamedlemmer.

7 personer fikk tildelt NHKFs hederstegn:
Trond Revhaug, Carl-Johan Rimstad, Svein Egil Gravråk, Tom Wenger, Per Harald Sivesind,
Sigmund Ask Johansen og Stein Wahlstrøm

Representantskapsmøtet ble hevet kl. 14.30.

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær
Sekretær

Til å undertegne protokollen:

Randi Holmelid Per Arne Fosnes
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