
Norske Harehundklubbers Forbund

Representantskapsmøte 2016, Best Western Oslo Airport Hotell 24/4-2016

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 65 deltakere og av dem var 41 stemmeberettigede.

Til å undertegne protokollen: Erland Moe og Arne Gunnar Tollehaugen.
Personer til å håndtere reisekasse: Endre Sivesind, Kai Arne Rødland og regnskapsansvarlig Sverre
Hennum.
Tellekorps: Per Ivar Ormestad, Rune Briskodden og Torbjørn Haugen.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

1. Årsberetning 2015
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Stein Wahlstrøm, nestleder: Arild Nygård,
styremedlemmer: Arild Eftedal, Sverre Hennum og Dag Rune Løvberg.
Årsberetningen ble gjennomgått av representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

2. Regnskap 2015
Økonomien for 2015 ble budsjettert til å gå i balanse. Resultatet for 2015 ble et overskudd på kr
38.626,-. Forsiktig budsjettering av inntekter utgjør det vesentligste av overskuddet. Det ble en
mindre reduksjon av kontingentinntektene enn hva forventningen var. Hva MVA-kompensasjon
angår budsjetterte vi utbetaling på nivå med 2014. Resultatet av MVA-kompensasjonen ble 40 %
høyere.

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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Ga) Sørlandets Harehundklubb:
Vedtektsendring § 3-3

SHK fremmet forslag om å lage en tilsvarsordning på innkomne forslag til RS. Dette for å se om det
kan øke og inspirere aktiviteten i klubbene, samt unngå at forslag fremmes uten at det er godt
forankret i klubbene. Saker til RSsendes styret i NHKF innen 1. februar.
Klubbene får da en tilsvarsfrist ut måneden dvs. til 1. mars på innkomne forslag, dette for at
klubbene skal kunne fremme motforslag eller støtteerklæringer samt justeringer av de mottatte
forslag, dette gjelder også valg.
Det kan ikke komme nye saker i perioden som er omtalt som tilsvarsperiode. Det må omhandle det
de saker som ligger på bordet innen 1. februar.
Tilsvarsordningen vil også gjelde saker fra forbundsstyret og valgkomiteens innstilling.

Vedtak:
Styrets innstilling var at styret refererte til sak 6b) Lovendring for NHKFder forbundsstyret kom med
forslag om å endre §3-3 innsendingsfristen på kandidater og saker til RSfra 15. februar til 1.mars.
Utover denne endringen støttet ikke styret forslaget til SHK.
Styrets innstilling ble vedtatt mot 7 stemmer.

Gb) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund:
Lovendring for Norske Harehundklubbers Forbund

Bakgrunnen for lovendringen er NKKs HS sak 81/2010 den 17. juni 2010 der HS ber Lovkomiteen se
på dagens organisering av harehundrasene med hensyn til de frittstående raseklubber/ringer og
deres kontakt med Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF), samt klubb-/ringmedlemmenes
manglende medlemskap i en NHKF tilsluttet harehundklubb.
Det må utføres en lovendring i NHKFs lover for å tilrettelegge slik at det er mulig for raseringer som
ønsker å tilsluttes NHKF. Utkast til lovendringen ble sendt på to høringsrunder til harehundklubbene
og raseringene.

Vedtak:
Styrets innstilling om lovendring ble enstemmig vedtatt.

Gc)Sørlandets Harehundklubb:
Forslag til endring av uttaksregler for Distriktmesterskap Støver (kvalifisering til
Norgesmesterskapet)

Det innføres krav til N JCH for å delta på DM.
En felles påmeldingsfrist for DM.
Hunder som blir stående på reservelista i ett distrikt får tilbud om å starte i det distriktet som
ligger nærmest dem, som har ledige plasser på DM.

Vedtak:
Styrets innstilling støttet ikke forslaget, da jaktprøvereglene er godkjent fram til neste revisjon i 2019.
Styrets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer.
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6d) Norske Harehundklubbers Forbund:
Jaktprøver med klowilt som losdyr i januar/februar?

Det har siden 2012 vært en prøveperiode for prøver i januar/februar der losdyr har vært klovvilt.
Daværende forbundsstyre gjorde et vedtak om ikke å være med på denne prøveordningen.
Prøveperioden er nå opphevet, og Norsk Jakthundkomite' har gjort et vedtak etter likhetsprinsippet
om at småhunder kan starte på jaktprøve i januar og februar med klovdyr som losdyr. NJK minner om
at klimatiske forhold alltid skal vurderes.
Forbundsstyret har sendt saken på høring til klubbene, og tilbakemeldingene har vært av ulik
oppfatning. Under tvil vil styret sende en søknad til NKKs Jakthundkomite' (NJK) om muligheten til å
åpne for drevprøver i januar og februar. For eventuelt kunne arrangere jaktprøver på klovvilt etter
nyttår før neste regelrevisjon i 2019.

Vedtak:
Styrets innstilling falt med 12 stemmer mot 29 stemmer.

7. Aktivitetsplan 2016
Aktivitetsplan for 2016 ble fremlagt.

Vedtak: Aktivitetsplanen ble enstemmig godkjent.

8. Budsjett
Regnskapsansvarlig Sverre Hennum fremla Budsjetffor 2016.

Sørlandets Harehundklubb fremmet et forslag om å legge inn en ny post på kr 50.000,- til DM-
arrangørene. Forbundsstyret mente at forslaget ikke var kommet inn i rett tid og at forslaget ikke
skulle behandles. Ved votering ble forslaget forkastet mot 3 stemmer.

Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent.

9. Representantskapsmøte 2017
Forslag om Gardermoen 23. april 2017

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent.

10. Valg representantskapsmøte 2016.
Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid (Telemark)
Representantskapets varaordf. Svein Egil Gravråk (Romerike)

ikke på valg
gjenvalgt for 1år

STYRET:

Leder Arild Nygård (Norsk) ny for 2 år
Nestleder Sjur Danielsen (Østfold) ny for 1år
Styremedlem Sverre Hennum (Buskerud) ikke på valg
Styremedlem Dag Rune Løvberg (Trøndelag) gjenvalgt for 2 år
(Votering: Dag Rune Løvberg 22 stemmer, mot Arild Eftedal13 stemmer og Kåre Usterud 5 stemmer, 1 blank)

Styremedlem Arild E/tedal (Vestfold) gjenvalgt for 2 år
{Votering: Arild Eftedal32 stemmer, mot Kåre Usterud 8stemmer, 1blank}

1 varamedlem Per Olav Bergli (Vestoppland)
(Votering: Per Olav Bergli 31 stemmer mot Kåre Usterud 5 stemmer, 5 blanke)

2 varamedlem Birger Steen (Buskerud)

ny for 1år

nyfor 1år
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Revisorer

Vara revisor

Valgkomite

Varamedlem

Fagkomite
Harehundprøver

Varamedlem

AVLSRÅD:

Dunker

Varamedlem

Hygenhund

Varamedlem

Haldenstøver

Varamedlem

Finsk Støver

Varamedlem

Hamiltonstøver

Varamedlem

Jan Ove Torkildsrud (Norsk)
Jan Kristiansen (Norsk)
Asbjørn Skaug (Buskerud)

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Tom Wenger (Romerike) Leder,
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)

gjenvalgt for 2 år
ikke på valg
nyfor 2 år

Steinar Støle (Sørlandets) ny for 1år

Stein Wahlstrøm (Østfold)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Leif Håkon Berg (Romerike)
Hans Chr. Hauge (Norsk)

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

Vegar Sølvsberg (Vestoppland)
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Jan Havdal (Trøndelag)
Simen Pedersen (Østerdalen)

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

John Anders Nesbakken (Hadeland)
Karl Ole Solberg (Østfold)
Boye Ølstøren (Trøndelag)
Torbjørn Kallhovd (Sørlandets)

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

Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Rune Strøm (Østfold)
Jonny Brustad (Romerike)
Knut Johan Hoel (Vestoppland)

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

Kristian Stubberud (Norsk)
Per Sandåker (Telemark)
Per Kristiansen (Norsk)
Tormod Gjerdbakken (Gudbrandsdalen)

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

Terje Sandberg (Østerdalen)
Rune Briskodden (Buskerud)
Eskil Nerkvern (Hedmark)
Morten Midtsundstad (Hedmark)

gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt for 1år
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Dreve r Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdalen) ny for 3år
Anne-Margrethe Tangen (Østfold) ikke på valg
Ole Lund (Romerike) ikke på valg

Varamedlem Knut Jørgen Nordby (Østfold) ny for 1år

Beagle Stein Aashe;m (Nord-Trøndelag) gjenvalgt for 3 år
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag) ikke på valg
Bjørnar Tønnesen (Vestlandets) ikke på valg

Varamedlem Bjørn Halvorsen (Østfold) gjenvalgt for 1år

Luzernerstøver Amt G. Ske;brok (Aust Agder) gjenvalgt for 3år
Geir Holden (Norsk) ikke på valg
Tom S. Bråthen (Romerike) ikke på valg

Varamedlem Knut Lundberg (Østerdalen) gjenvalgt for 1år

5ch iIIerstøver Erik Føreland Johnsen (Norsk) gjenvalgt for 3år
Leif Juliussen (Trøndelag) ikke på valg
Trond Dokken (Gudbrandsdalen) ikke på valg

Varamedlem Toral/ Fuglesang (Buskerud) gjenvalgt/or 1år

Schweizer Ilstarski

Varamedlem

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Ronny Steen (Buskerud)
Svein Andreassen (Vest Oppland)

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

Etter valget fikk Stein Wahlstrøm ordet og han takket for de 7 årene han har vært i forbundsstyret,
de siste 6 årene som leder. Deretter overrakte han lederklubba til den nye lederen Arild Nygård og
ønsket ham og det nye styret lykke til videre. Leder Arild Nygård takket for tilliten og ønsket Sjur
Danielsen, Arild Eftedal, Sverre Hennum, Dag Rune Løvberg, Per Olav Bergli og Birger Steen
velkommen i styret som nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Representantskapsmøtet ble hevet kl. 14.45.

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær
Sekretær

Til å undertegne protokollen:

Erland Moe
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