Norske Harehundklubbers Forbund

Referat styremøte 12/6-2018 på Garder Kurs- og konferansesenter
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Bjørn Widar Saga, Rune Sliper og Arild
Fjeldstad.
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.

SAK 21.2018

Prøveledelse NM arrangementer 2018, lagleder Nordisk støver

Bakgrunn:
NHKF stiller med prøveleder og NKK-representant på NM-arrangementene.
NM småhund: 10-11/11, Selbu -Trøndelag Harehundklubb
NM støver: 16-17/11, Lampeland – Buskerud Harehundklubb
Nordisk for støver: 1-2/12, Luleå - Sverige
Vedtak:
NM småhund: Rune Sliper – prøveleder og Arild Fjeldstad – NKK-representant
NM støver: Arild Nygård – prøveleder og Sverre Hennum – NKK-representant
Nordisk for støver: Sverre Hennum - lagleder

SAK 22.2018

Trykkekostnader Harehunden

Bakgrunn:
Harehunden har siden nr 1/2002 blitt trykket på Ål. (Truls Trykksakeri /Trykksakeriet as/Kreator
kommunikasjon as) og 4 utgaver pr år.
--F.o.m. Harehunden nr 3/2018 tar NHKF ut adresselistene selv og sender til adresseringsfirmaet.
Listene sendes i Excel-format, med medlemsnummer/navn/adresse/landskode
Vedtak:
I Harehunden nr 4/2018 åpnes en forsøksordning med flere kommersielle annonser, også fra andre
enn harehund-relaterte annonsører.
I tillegg vil forbundsstyret forhøre seg om hva trykkekostnadene ligger på hos andre trykkerier.

SAK 23.2018
•

Orienteringer

Oppdatering av sak 6b) og 6c) fra RS 2018: Tilbakemelding fra NKKs helseavdeling vedr
fjerning av kravet om kjent HD-status for foreldredyr hos dunker og hygenhund er bekreftet

•
•

•
•

•

•
•
•

ok og NKKs IT avd. og registreringsavdeling retter opp i systemer og publikasjoner.
Avlsrådene for Dunker og Hygen er informert.
Janne B. Sandbakken fra Sørlandets Harehundklubb har fått elevstatus på harehundraser
tilsluttet NHKF i sin eksteriørdommerutdanning.
NHKF har sendt sine oppdaterte lover til godkjenning hos NKK. En jurist hos NKK har
returnert lovene og bedt forbundet endre teksten i enkelte paragrafer før lovene kan sendes
til HS for behandling. NHKF ber om et møte med NKK ang avslaget.
Forbundsstyret har behandlet sak fra avlsrådet for hamiltonstøver. Sak er oversendt NKK ved
Disiplinærkomiteen.
Forbundsstyret har mottatt flere disiplinærsaker i de siste månedene. Et hovedprinsipp er
ihht. NKKS lovverk at av alle avgjørelser, herunder også disiplinærsaker skal avgjøres på
lavest mulig rasjonelle nivå og nærmest mulig berørte interesser. Disse sakene er sendt til
respektive klubber og ringer for behandling der.
Jakthunddivisjonen (JD) vil sende inn flg. forslag til NKKs RS i 2018:
Husstandsmedlemskap kategori 43 i klubb skal ikke medføre stemmerett på NKKs RS.
Husstandsmedlemskap tilknyttet hovedmedlem har kun rettigheter og stemmerett i klubb
hvor hovedmedlemmet er registrert.
Neste møte i BIT er berammet til september 2018. En viktig sak som skal behandles er GDPR,
se sak 27.2018.
Kontingentinnbetalingen til NHKF fra harehundklubbene er pr 31/5-18 er litt høyere enn den
var pr 31/5-17.
Invitasjon til eksteriørdommerkonferansen om dunker er sendt til dommere og
dommerelever. Tidspunkt for konferansen er 18.august 2019.

SAK 24.2018

Kommisjonsmåling av høyde på harehunder.

Bakgrunn:
Rasestandardene har definerte høydemål for de enkelte rasene, om overskridelse av maks høyde
fører til nedsatt premiegrad eller er en diskvalifiserende grunn varier fra rase til rase. Spesielt
hannhunder kan bevege seg i et grenseland mhht. høyde.
For beagle er høyde også en utfordring i forhold til Viltloven dersom denne overskrider 41 cm.
Vedtak:
NHKF sender en henvendelse til avlsrådene og spør om kommisjonsmåling og utstedelse av målebrev
er ønskelig for harehundrasene.
SAK 25.2018

RS i NKK 2018

Bakgrunn:
RS i NKK avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen 3-4.november 2018.
Forslag på kandidater til valg og saker som ønskes fremmet sendes til NKKs administrasjon innen
15.august.
Vedtak:
NHKFs representanter er Arild Nygård og Sjur Danielsen. I samarbeid med JD sendes forslag til
kandidater og saker til NKK innen fristen 15.august.

SAK 27.2018

GDPR (General Data Protection Regulation)

Bakgrunn:
Nye personvernregler innføres i Norge fra 1/8-2018. Hva vil dette innebære for NHKF og våre
medlemsklubber?
NHKF:
Vil utarbeide forslag til retningslinjer for klubber og ringer til neste styremøte i august. Dette vil også
bli et tema på ledermøtet.
NKK:
Nye personvernregler – GDPR - (vedtatt av EU) som gjør at NKK må endre på sine systemer.
Mer info fra NKK vil komme etter hvert som regler og endringer innføres. Se Hundesport nr 2/2018
og NKKs hjemmesider for info.

SAK 29.2018

Harehund-data

Bakgrunn:
Starte arbeidet med å utvikle et nytt dataprogram lik «Hitta elghund» og «Hitta støvare»
Et slikt program vil være til stor hjelp for avlsråd og oppdrettere i de forskjellige rasene.
Vedtak:
Forslaget presenteres på Ledermøtet 18.august. NHKF oppnevner en gruppe som skal arbeide med
innføring av et slikt program.

SAK 30.2018

Europapokalkonkurransen 2019

Bakgrunn:
Det blir ingen Europapokalkonkurranse høsten 2018, men konkurransen for 2019 arrangeres så tidlig
som 12.-13.januar 2019 i Toulouse, Frankrike.
Norge skal representeres med 1 -en- hund.
Vedtak:
I følge den vedtatte rulleringen er det haldenstøver som skal representere Norge i 2019.
Haldenstøverklubben har gitt tilbakemelding om at deltakende hund blir Boris til Jan Willy og Jan
Olav Halvorsen.

SAK 31.2018

Oppfølgingskrav til X-hunder

Bakgrunn:
Hvilke oppfølgingskrav har NHKF/avlsrådene pr i dag til x-hunder?
Vedtak:
Forbundsstyret og avlsrådskontakten jobber videre med saken og vil arrangere et dialogmøte med
avlsrådene med dette som tema.

SAK 32.2018

NKKs Avlsrådskurs 2019

Bakgrunn:
Kurset er beregnet for personer i klubbenes styre og avlsråd som har ansvar for avlsarbeid og
rettledning, kartlegging og utarbeidelse av avlsstrategier, retningslinjer for avl, osv.
Tidspunkt og sted: Quality Hotel Entry, Lienga 11 1414 Trollåsen
lørdag 26. og søndag 27. januar 2019
Vedtak:
Invitasjonen videresendes til avlsrådene. NHKF vil prioritere å betale kursavgift for avlsrådmedlemmer som deltar. Nærmere beskrivelse av krav fra NHKF sendes sammen med invitasjonen.

SAK 33.2018

Arbeidsoppgaver NHKF

Bakgrunn:
Arild Eftedal har de siste årene hatt ansvar for administrasjon av utstillings- og jaktprøvesøknader.
Dag Rune Løvberg har vært mottaker av Harehundens returblader.
Vedtak:
Rune Sliper overtar administrasjon av utstillings- og jaktprøvesøknader.
Sekretæren i NHKF overtar mottak av returbladene.

Saker behandlet på e-post:
SAK 28.2018

Dispensasjon til raseringenes årsmøter 2018

Bakgrunn:
Henviser til gjeldene lovmal:
§3-2 Møte og stemmerett
Alle raseringens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes, har møterett
og tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende
NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal harehundklubb +
raseringen.
Alle medlemmer over (15 år) til NKK har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
Vedtak:
Grunnet noe senere utsending av kontingentkrav for 2018 enn forventet fra NKK, har ført til at
mange personer ikke har fått ordnet sitt medlemskap for 2018. NHKF styrebehandlet dette på e-post
22.mai 2018 og besluttet å gi dispensasjon fra kravet om betalt medlemskap til
ring/raseforening/NHKF/NKK for 2018.
For saker vedr. NHKF og/eller NKK må medlemskap i lokal harehundklubb/NHKF/NKK være betalt.
Dispensasjonen gjelder kun for årsmøtet i 2018.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 39.2017 Arrangører av Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap for støver
Romerike Harehundklubb har søkt om å være teknisk arrangør for NM småhund 2020. Søknaden
innvilges.
SAK 11.2018 Høring – NKK organisering
Høringssvar er sendt NKK innen fristen 20.mai 2018. Høringssvaret er tidligere sendt som infosak til
tilsluttede harehundklubber og raseringer.
SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter
NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra Romerike Harehundklubb. Sekretæren informerer
klubben om vedtaket.
SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter
NHKF har godkjent innsendte vedtekter fra Finskstøverforeningen Norge. Sekretæren informerer
ringen om vedtaket.
SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger
NHKF avventer svar fra NKKs Helseavdeling.
SAK 19.2018 Ringsekretærkurs
Ringsekretærkurset er i gang med 12 deltakere. NHKF søker Studieforbundet for natur- og miljø om
støtte til kurset, i tillegg har kursdeltakerne/harehundklubben til kursdeltaker betalt en kursavgift. Et
eventuelt overskudd overføres til midler for eksteriørdommerutdanning. Styret utarbeider statutt for
tildeling av midler til eksteriørdommerutdanning. Sverre og Arild N lager et utkast.
SAK 20.2018 NHKF – strategi
Styret jobber med å forme en strategi for NHKF som skal presenteres på Ledermøtet 18.august 2018

Neste styremøte:
17.august 2018

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

