Norske Harehundklubbers Forbund

Referat styremøte 20/4-2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Arild Eftedal, Dag Rune Løvberg og Arild
Fjeldstad.
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.
SAK 17.2018

Orienteringer

1. Dopingkontroll på harehundprøver
NHKF har skrevet et brev til NKK ang omfanget av dopingkontroller på harehundprøver. En
dopingkontroll inkl. analyse koster drøyt kr 10.000,-. NHKF kontakter NKK for et møte med dem
før jaktprøvesesongen starter.
2. Krysning haldenstøver-finskstøver
En hannhundeier skriver på sosiale media at det er planlagt en ny innkrysning. Avlsrådskontakten
følger opp saken med de aktuelle avlsrådene.

SAK 18.2018

Arkivering av Harehunden

Bakgrunn:
Pr i dag arkiveres tre eksemplarer av hver utgave av Harehunden. I tillegg lagres PDF-utgavene av
hvert blad. Skal denne ordningen fortsette eller skal Harehunden kun lagres elektronisk?
Vedtak:
Arkiveringen av Harehunden fortsetter som i dag. Retur- og etterlyste blader sendes så langt det er
mulig elektronisk til mottaker.
SAK 20.2018

NHKF - strategi

Bakgrunn
For å øke forståelsen for- og bedre kommunikasjonen til klubber/avlsråd/ringer, ønsker
forbundsstyret å utarbeide et strategidokument. Dette dokumentet skal være et dynamisk dokument
som viser hvilke målsetninger NHKF har og hvordan de skal oppnås.
Vedtak:
NHKFs strategi presenteres på Ledermøtet 18. august 2018

Saker behandlet på e-post:
SAK 19.2018

Ringsekretærkurs

Bakgrunn:
I forbindelse med at NHKF hadde kynologikurs skal det nå også arrangeres et ringsekretærkurs,
deltakerantallet er satt til max 15, påmeldingsfrist 1.mai. Informasjon er sendt til klubbene.
Kursstart blir 9.mai, kursleder blir Christine Sonberg
Vedtak:
Vi har mottatt nok påmeldinger til å avholde kurs. Kurssted blir i Gardermoen-området.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 39.2017 Arrangører av Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap for støver
Teknisk arrangør for Nordisk Mesterskap for støver 2020 blir Vestfold Harehundklubb. VHK har 50 års
jubileum i 2020.
Teknisk arrangør for NM støver 2021 blir Aust Agder Harehundklubb. AAHK har 75 års jubileum i
2021 og klubben hadde sendt søknad før fristens utløp.
SAK 07.2018 Samarbeidsavtale mellom NKK og NJFF
Avtalen sendes som informasjon til harehundklubbene og raseringene, og legges ut på www.nhkf.net
SAK 09.2018 Revidere NM avtalen
Avtalen er revidert. Prøveledelsen for NM småhund vil også få tilsendt ett Excel-dokument
m/brukerveiledning som hjelpemiddel til å regne ut NM-poengene.
SAK 11.2018 Høring – NKK organisering
Styret jobber sammen med de andre jakthund-klubbene/forbundene i Jakthunddivisjonen (JD) inn
mot høringsfristen 20. mai for så å sende et felles høringssvar.
SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter
NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra Vestoppland Harehundklubb, Trøndelag Harehundklubb,
Nord Norge Harehundklubb, Østfold Harehundklubb, Sørlandets Harehundklubb, Hadeland
Harehundklubb, Hedmark Harehundklubb, Nord-Trøndelag Harehundklubb og Vestfold
Harehundklubb. Sekretæren informerer klubbene om vedtaket.
SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter
NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra Norsk Dreverring. Sekretæren informerer ringen om
vedtaket.

SAK 14.2018 Medlemskategorier
Innen fristen 15.april har ingen harehundklubber reservert seg mot å tilby sine medlemmer
medlemskategoriene Medlem vervet av klubb (51) og Medlem vervet av oppdretter (50).

SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger
Saken er oversendt til Helseavdelingen uten at NHKF har fått noen tilbakemelding fra dem.
Henvendelsen følges opp videre.
SAK 16.2018 Innkrysning Hygenhund
Parringen er godkjent av Helseavdelingen, og parringen ble utført i påska.

Neste styremøte: juni 2018

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

