Norske Harehundklubbers Forbund

Referat styremøte 10.-11.mars 2017 på Best Western Oslo Airport Hotell
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Dag Rune Løvberg og Arild Eftedal.
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær. Carl-Johan Rimstad og Per Harald Sivesind -avlsrådskontakter
(sak 33.2016)
Forfall: Per Olav Bergli

SAK 03.2017

Nytt medlem i sensorkomiteen for jaktprøvedommerutdannelsen

Bakgrunn:
Tom Høibakk trer etter eget ønske ut av sensornemda for dommerutdanning.
Vedtak:
Geir Bakkestuen har sagt ja til å overta etter Tom Høibakk. Sekretæren sender en e-post til Geir
Bakkestuen og bekrefter oppdraget. Sensorkomiteen får i oppdrag om å revidere arbeidsinstruksen
sin.
SAK 04.2017
•

•
•

•
•

Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner

Komite for arvbarhetsanalyse; komiteen har ikke vært aktiv siden 2012. Sekretæren sender
en henvendelse til Svein Egil Gravråk, Leif Håkon Berg, Bård Ørbak-Larsen og Frode Lingaas
om at NHKF avslutter denne komiteen.
NHKF bytter møtested for Ledermøtet i 2017, RS-2018 og Ledermøtet i 2018 til Quality
Airport Hotel Gardermoen.
Medlemsadministrasjon/kontingentkrav 2017: Arild Nygård har informert på NHKFs
hjemmeside og Facebookside. Det kommer også et innlegg i Harehunden nr 2/2017 som
sendes til alle aktive medlemmer pr 1/1-17 + nye medlemmer som har betalt kontingent for
2017.
NHKF ønsker å fjerne Aktivitetsplan for NHKF. Det er ikke noe krav om Aktivitetsplan i NKKs
lovmal for forbund, og forbundsstyret lager en sak om vedtektsendring til RS-2017 om dette.
Spørsmål sendt til NKK ang delegering av kontraktsmessig brukeransvar til
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) i avtalen om prøveterreng Kongsvoll/Hjerkinn mellom
NKK/Statsskog og NKK/Holaker, NKK bærer den økonomiske delen av kontrakten og NHKF vil
ha svar på hvorfor NKK skal være leietager av et prøveterreng for et av sine medlemsforbund

SAK 05.2017

NM arrangører

Bakgrunn:
NHKF ønsker å ha teknisk arrangører for NM-arrangementene tre år fram i tid. Det etterlyses teknisk
arrangør for NM småhund i 2019 og 2020, og NM støver i 2020.
Vedtak:
Sekretæren har sendt ut en forespørsel til klubbene med søknadsfrist 1.juni 2017.

SAK 06.2017

Berner- og jurastøvere under NHKF-paraplyen?

Bakgrunn:
De siste årene har det blitt importert noen berner- og jurastøvere til Norge. Disse hundeeierne
ønsker å stille på utstillinger og jaktprøver i regi av NHKFs klubber med hundene sine.
Så lenge ikke disse rasene er under NHKF, vil ikke disse hundene kunne stille på en vanlig
harehundutstilling hvis ikke arrangøren har krysset av for R.U.R.gr 6. Alle de fire sveitsiske
støverrasene har samme rasestandard.
Vedtak:
Henvendelsen oversendes rasemiljøet for de sveitsiske rasene og vår avlsrådskontakt for uttalelse før
NHKF sender en evt. søknad til NKK.

SAK 07.2017

Medlemsansvarlig i NHKF

Bakgrunn:
Mandag 30. januar lanserte NKKs IT-utvikling endringer i medlemsadministrasjon og medlemsverving
for oppdrettere. Dette er et av prosjektene som er vedtatt i BIT, Styringsgruppen IT og HS i
forbindelse med IT-satsningen.
Det er nå tilrettelagt slik at oppdrettere kan verve sine valpekjøpere. Dette gjøres når oppdretter
utfører eierskifte på valpen (via web).
Det er også tilrettelagt slik at raseklubber får en oversikt/liste over nye hundeeiere registrert med
klubbens rase slik at klubben kan kontakte nye hundeeiere og tilby medlemskap.
Det vil også være mulighet for alle klubber å ta ut liste over utmeldte medlemmer.
Vedtak:
I en forsøksperiode vil sekretæren i NHKF være ansvarlig for å kontakte disse nye hundeeierne. BITrepresentanten for gruppe 6 undersøker muligheten for å delegere vervingen videre til klubbnivå.

SAK 08.2017

Budsjett 2018- utdannelsen av jaktprøvedommere

Bakgrunn:
NHKF sender hvert år inn budsjett til NJK for utdannelsen av jaktprøvedommere, slik at vi blir med i
tildelingen av dommermidler fra NKK.
Frist: 31.mars 2017

Vedtak:
Sekretæren sender budsjettforslag etter samme mal som tidligere til NKK innen fristen.

SAK 09.2017

Småhund/revisjonskomite nytt prøvereglement

Bakgrunn:
Revisjonskomiteen valgt av klubbene består i hovedsak av støvereiere. Det er viktig at
småhundeierne også får mulighet til å komme med innspill til Revisjonskomiteen.
Vedtak:
Styret oppfordrer beagle og drever til å gå sammen om å utarbeide felles endringsforslag fra
småhund som fremmes for revisjonskomiteen, det er ønskelig at de utpeker en talsperson for
gruppen som kan være bindeledd mellom gruppen og revisjonskomiteen.

SAK 10.2017

Avlsråd for Haldenstøver

Bakgrunn:
Avlsrådet for haldenstøver har i de siste mnd ikke fungert optimalt og avlsrådets leder valgte å trekke
seg. Årsaken til dette lå ikke i uenigheter om avlsarbeidet, men medlems ytringer på facebook i
forbindelse med sin rolle som avlsrådmedlem
NHKF ser alvorlig på dette og tok derfor initiativ til et møte med avlsrådet.
Vedtak:
Møtet var oppklarende og positivt for alle parter, og hele avlsrådet fortsetter arbeidet med å fremme
avl og rasen haldenstøver.

SAK 11.2017

Stipendordning for eksteriørdommerutdanning

Bakgrunn:
Som et forslag til tiltak for å få våre medlemmer til å utdanne seg til eksteriørdommere, er å opprette
et fond hvor eksteriørdommerkandidatene kan søke om tilskudd til utdanningen.
Vedtak:
Saken behandles på neste styremøte

SAK 12.2017

Kynologikurs i regi av NHKF

Bakgrunn:
For å hjelpe til med og øke kompetansen til våre avlsrådmedlemmer, bør det arrangeres et
kynologikurs i NHKFs regi for avlsrådmedlemmer som ikke har dette kurset fra før.
Vedtak:
Saken behandles på neste styremøte

SAK 13.2017

Høring – registrering av alvorlig arvelig sykdom i Dogweb

Bakgrunn:
Hittil har det kun vært resultater av tradisjonelle screeningundersøkelser som har blitt registrert på
Dogweb. Nå ønsker NKK å få i stand et system for at veterinærer med eiers samtykke, kan rapportere
inn tilfeller av alvorlig, arvelig sykdom til NKK, slik at disse fremkommer i Dogweb. Dette vil være et
verdifullt verktøy for oppdrettere og raseklubber.
Svarfrist: 22.mai 2017
Vedtak:
Forbundsstyret er positive til tiltaket, og ber om innspill fra klubber og avlsråd før felles høringssvar
sendes til NKK.

SAK 15.2017

Søknad om å endre klubbens vedtekter, Aust Agder Harehundklubb

Bakgrunn:
På årsmøte i AAHK den 14.02.2017 ble følgende sak fremme:
Sak 5. Endring av tidspunkt for kommende årsmøter.
Lars A. Risholt informerte de fremmøtte på årsmøte om styrets ønske om å endre tidspunktet for
årsmøtene til innen utgangen av mars. Dette for å samordne årsmøter med premieutdeling og
festmiddag til en felles kveld.
For å gjøre dette mulig må ordlyden i Lover for AAHK §3-1 endres fra «Årsmøtet avholdes hvert år
innen 15. februar» til «Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars».
Årsmøtes vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å støtte styrets innstilling og undertegnede fikk i
oppdrag å søke NHKF om denne endringen.
Vedtak:
Endringen er godkjent. Sekretæren sender en e-post til Aust Agder Harehundklubb om vedtaket.

SAK 16.2017

Søknad om å endre klubbens vedtekter, Telemark Harehundklubb

Bakgrunn:
Vedtektsendring foreslått av styret (se eget vedlegg), enstemmig vedtatt av årsmøtet.
§ 3-3Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes
medlemmet direkte enten pr. post, e-post, SMS eller i adressert medlemsblad.
Følgende 3 dokumenter legges ut på THHK sin hjemmeside på internett.
-dagsorden
-årsberetning

-regnskap med revisors beretning
Forslag til kandidater til valgene.
Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststempla senest 5 uker før møtedato.

Forslag til saker som medlemmene eller styret ønsker behandla.
Forslag må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Vedtak:
Endringen kan ikke godkjennes på nåværende tidspunkt, da NKKs lovmal ikke åpner for
valgmuligheter på dette punktet. Forbundsstyret vil gjøre en forespørsel til NKK ang en
omformulering av lovmalen, til å inkludere både SMS og hjemmeside. Sekretæren skriver en e-post til
Telemark Harehundklubb om vedtaket.

SAK 17.2017

Søknad om å endre klubbens vedtekter, Sørlandets Harehundklubb

Bakgrunn:
Vedtektsendring §3.3: Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad."
Ønsket ny vedtekt: "Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, epost, SMS eller i adressert
medlemsblad."
Vedtektsendring §3.4: Ifølge vedtektene skal vi i tillegg til leder, nestleder, sekretær og kasserer ha
tre styremedlemmer i styret. De siste årene har vi kun hatt ett. Skal vi nedjustere dette til ett i en
vedtektsendring?
Vedtatt.

Vedtak:
Endring i §3.3 kan ikke godkjennes på nåværende tidspunkt, da NKKs lovmal ikke åpner for
valgmuligheter på dette punktet.
Endring i §3.4 er godkjent. Sekretæren sender en e-post til Sørlandets Harehundklubb om vedtaket.

Saker behandlet på e-post:
SAK 25.2016 Dommermidler 2016
Bakgrunn:
NHKF har fått tildelt kr 84.900,- i dommerstønad for 2016. Denne summen skal fordeles på 29
nyautoriserte jaktprøvedommere og 225 dommere som har vært på dommersamling.
Dessverre utbetalte ikke NKK disse midlene i 2016, til tross for gjentatte purringer fra NHKF.
Vedtak:
Fordelinga er behandlet på e-post, og NHKF har i januar 2017 utbetalt kr 1095,- pr nyautoriserte
dommer og kr 226,- pr dommer som har vært på dommersamling.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 05.2014 Harejaktfilm
Prosjektet er avsluttet, og Trøndelag Harehundklubb har tilbakebetalt hele beløpet til de som hadde
betalt inn penger til prosjektet.
SAK 58.2014 CACIT (ett CACIT pr. rase)
Søknaden er godkjent.
SAK 17.2015 Fullføring av rasekompendier for drever og hamiltonstøver
NHKF har purret NKK mange ganger ang denne saken, og nå forsøker vi nye veier innenfor NKK for å
få godkjent rasekompendiet for drever.
SAK 26.2015 Eksteriørdommerkonferanse
Ny dato for konferansen er 11.august 2018. NHKF vil sende ut et varsel via
Dommerutdanningskomiteen (DUK) om at ny rasestandard for dunker er vedtatt, samt opplysning
om dato for eksteriørdommerkonferansen.
SAK 33.2016 Ny avlsrådskontakt
Vår avlsrådskontakt Carl Johan Rimstad har meddelt styret at han ønsket å fratre sin rolle som
avlsrådskontakt. Styret kontaktet så Per Harald Sivesind og forspurte han om å overta denne rollen
noe han takket ja til. NHKFs styre takker Carl Johan for det utmerkede arbeidet han har nedlagt som
avlsrådskontakt for NHKF og ønsker Per Harald lykke til i sin nye rolle.
SAK 43.2016 Rovdyrforliket
NHKF har siden ulvedebatten blusset opp igjen like før jul vært pådriver sammen med NEKF i å få
NKKs hovedstyre til å følge opp sin vedtatt Rovdyrpolicy. Saken ble tatt opp i JD og sammen med de
øvrige jakthundforbundene ble det sendt et notat til HS, notatet kan leses på vår hjemmeside.
HS behandlet saken og svarene fra NKK til departementet kan leses under nyhetsfanen på NKKs
hjemmeside.
NHKF leverte også inn forslag til endring av naturmangfoldsloven, forslaget ligger ute på vår
hjemmeside.
SAK 44.2016 Møte NJFF og NHKF
Et positivt møte der det ble ordnet opp i uklarheter vedr tildeling av utstillinger og jaktprøver. NHKF
innkaller til samarbeidsmøte før tidelingene i 2018. Referat fra møtet sendes adm. NKK som infosak.
SAK 01.2017 RS-2017
Styret har gitt sin innstilling til innkomne saker, og saksdokumentene sendes ut senest 26.mars.

Neste styremøte: 21.april 2017

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

