Norske Harehundklubbers Forbund
Referat styremøte 17/8-2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Sverre Hennum, Bjørn Widar Saga og Rune Sliper.
Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær.
Forfall: Arild Fjeldstad
SAK 34.2018

Orienteringer/diskusjoner/konklusjoner

•

Status NHKFs lover til godkjenning: NHKF har fått innsendte lover i retur for andre gang.
Advokaten hos NKK hadde nye endringsforslag. NHKF er landsdekkende så Oslo Tingrett vil
bli verneting.

•

Logo NHKF: Vi har vektorisert logoen slik at den nå er av bedre kvalitet.

•

JD-møte 14/8-18: Behandlet saker som er sendt til NKKs RS.

•

Camp Villmark: Prisen på leie av stand har økt. I fremtiden må NHKF profileres bedre,
samtidig som Norsk Harehundklub som er «teknisk arrangør» gis tillatelse til å selge sine
effekter.

•

Endringer DWA (utstilling): FCI har endret sin regel om alder ved påmelding. Ordlyden har til
nå vært «oppnådd alder ved utstillingens første dag», denne er nå endret til «oppnådd alder
den dagen rasen stiller på utstillingen».
Dette betyr at en hund som fyller 9 måneder dag 2 på ett arrangement som går over to
dager, nå kan melde på i juniorklasse ved utstillingen. Som følge av FCIs regelendring, endres
NKKs utstillingsregelverk på følgende punkter – pkt. 3.3 – 11.1 – 11.3 – 11.7 – 11.11
Nytt revidert regelverk publiseres snarest på www.nkk.no

•

Minimumsalder for start på jaktprøver: Dette gjelder ikke NHKFs jaktprøver da de har en
nedre aldersgrense på 15 måneder.

•

NHKF har mottatt søknad om status som eksteriørdommerelev for harehundrasene fra Vidar
Grundetjern. NHKF ønsker ham lykke til med utdanningen.

•

Eksteriørdommerkonferanse søndag 18.august 2019: NHKF har fått innspill at datoen bør
endres, da det er int. utstilling på Lillehammer samme helg. Datoen for konferansen blir ikke
endret.

•

Championatregler NUCH: NHKF har fått innspill om at tilleggskravet for våre raser bør
endres. Det sendes ut egen høring ref. vedtak på RS 2017.

SAK 35.2018

Harehund prøve EP 46-18034, Nittedalsprøva

Bakgrunn:
NHKF er gjort kjent med at grunneieren har leid bort terrengene som Nittedal og Hakadal Skog JFF
har disponert siden 70-tallet. NHKF ba om en bekreftelse på at «Nittedalsprøva» i 2018 kan avholdes
i ihht prøvereglementet med hensyn til håndtering av dommere og terreng.
Vedtak:
Nittedal og Hakadal Skog JFF må si fra seg denne prøva i 2018. Norsk Harehundklub er interessert i å
arrangere Nittedalsprøva, men da som spredt EP. NHKF tar kontakt med NKK om dette.

SAK 36.2018

Dataverktøy, verv/oppgaver i klubb

Bakgrunn:
BHK jobber nå med å få oversikt over hvilke verv/oppgaver hvert enkelt medlem har gjort for
klubben gjennom tidene.
De ser for seg et dataverktøy som kan lagre og oppdatere slik informasjon. De spør NHKF om det
kunne vært en oppgave og koordinert dette slik at alle klubber kunne spleise på utvikling av et slikt
program.
Vedtak:
Innspillet er interessant. Hvilken rolle NHKF skal ha i denne saken må vurderes når noe mer konkret
informasjon vedr. dataverktøy blir lagt frem.

SAK 37.2018

Annonse-selger Harehunden

Bakgrunn:
Bent Rasmussen ønsker å avslutte sitt engasjement som annonse-selger for Harehunden.
Vedtak:
F.o.m Harehunden nr 1/2019 står NHKF uten annonseselger. Foreløpig vil noen av styremedlemmene
forsøke å få solgt annonser.

SAK 38.2018

Ledermøte 2018

Bakgrunn:
Innkomne saker:
•

•

NDR ønsker å diskutere samarbeid raseringer/forbund herunder
håndteringen av BNR/NDR sine innspill til regelkomiteen for nye Jaktprøveregler fra 2019
ønskes belyst og diskutert.
Samt samarbeid klubber/ringer småhundmiljøet med tema spesielt rettet mot sporprøver og
det potensialet som er der med både sporkurs, sporprøver og konkurranser.

Vedtak:
Håndteringen av innspill til jaktprøveregelrevisjon tas på eget møte med regelrevisjonskomiteen. Når
det gjelder sporprøvearrangementer må raseringene samarbeide med harehundklubbene, da
sporprøver ansees som jaktprøver i NKK.

SAK 39.2018

Rapporteringsveier avlsråd

Bakgrunn:
NHKF har fått henvendelse fra et avlsråd der ringen for deres rase vil ha tilsendt avlsrådets regnskap
før utbetalinger til avlsrådet. Hvem skal avlsrådene rapportere til, og hva skal rapporteres?
Vedtak:
Rutinene for rapportering fra avlsrådene er nedfelt i retningslinjene for avlsråd: Virksomheten i
avlsrådene skal rapporteres på standardiserte rapportskjemaer. Alle opplysningene skal være grundig
beregnet og besvart. Videre skal det leveres årsrapport med kommentarer til virksomheten samt
regnskap og eventuelle budsjett. Leveringsfrist er 1. februar for den foregående avlssesongen. En
avlssesong strekker seg fra 1. jan. t.o.m. 31. des.
SAK 40.2018

Helsedata i Dogweb

Bakgrunn:
DogWeb er NKKs database hvor alle kan søke opp slektskap og offisielle helsedata til hunder
registrert i NKK. Dette er et viktig verktøy for oppdrettere som søker partnere til sine avlshunder, og
valpekjøpere på jakt etter sunne foreldredyr. Raseklubbene kan også via DogWeb få en pekepinn på
hva de bør jobbe med helsemessig. Det er mulig å kjøre enkel statistikk på f.eks. HD og AD via
DogWeb.
Vedtak:
I oktober 2017 åpnet NKK et nasjonalt register hvor veterinærer kan registrere kliniske diagnoser hos
hunder. Hensikten med systemet er nettopp å få bedre oversikt over arvelige sykdommer hos norske
hunder og raser.
Alle hundeeiere og oppdrettere oppfordres til å være ærlige om sin hunds helse. Oppstår det sykdom
som er viktig å registrere, få veterinæren til å gjøre dette i det nasjonale NKK registeret og all
informasjon vil bli tilgjengelig i Dog Web. Dette systemet er ment som avlsverktøy for oppdrettere og
avlsråd slik at de på en enkel måte kan finne en sunn og riktig partner til sin avlshund. For avlsrådene
vil opplysninger rasenes helse gi et godt grunnlag for fremtidig helse og avlsarbeid.

SAK 41.2018

Godkjenne raseringenes søknader

Bakgrunn:
Haldenstøverklubben har avholdt sitt årsmøte i helgen 11-12/8. Saken angående integrering av
Haldenstøverklubben i NHKF ble tatt opp som egen sak med avstemming, og årsmøtet sa JA til
integrering.
Vedtak:
Haldenstøverklubben er fra 1/1-2019 tilsluttet NHKF, og medlemslistene vil bli registrert i NKKsystemet i januar 2019. Medlemmene vil få kontingentkrav via NKK for 2019.
NB! Viktig at klubbens medlemmer mottar info hvordan betalingen skal utføres før disse innbetaler
til klubber og ringer.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter
Innsendte vedtekter fra Dunkerringen er godkjent.
SAK 15.2018 Tiltak rundt smittefare på utstillinger
Ikke fått noen tilbakemelding på henvendelsen til NKKs Helseavdeling. Svar etterlyses.
SAK 19.2018 Ringsekretærkurs
12 deltakere startet på kurset og halvparten av disse bestod skriftlig teorieksamen i juni. Gode
tilbakemeldinger fra kursleder ang dyktige deltakerne, NHKF ønsker dem lykke til videre med praksis.
SAK 21.2018 Prøveledelse NM arrangementer 2018, lagleder Nordisk støver
Deltakerpremier til NM-arrangementene blir som tidligere år fra Magnor. NM støver har etter søknad
fått tildelt NKK-pokal til vinneren, mens vinneren NM småhund får som tidligere år tinnfat fra NHKF.
NHKF skal profileres under NM arrangementene. Teknisk arrangør får tilsendt filer med logo.
Alle fire ekvipasjene som har kvalifisert seg til Nordisk støver har gitt tilbakemelding om at de ønsker
å delta.
SAK 22.2018 Trykkekostnader Harehunden
Forespørsler er sendt ut og vi jobber videre med flere henvendelser. Vanskelig å få gode priser da
opplagstallene for Harehunden er forholdsvis små (+/- 3000 eksemplarer av hvert nr)
SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på harehunder.
Et par avlsråd har sendt inn svar. Saken behandles på neste styremøte.
SAK 25.2018 NKKs RS 2018
NHKF har sammen med de øvrige jakthundforbundene (JD) sendt inn tre saker til årets NKK RS som
avholdes i november:
•

Medlemskategori 48 gjenåpnes og hvor det tas hensyn til tidligere inngåtte avtaler om
livsvarig medlemskap uten grunnkontigent. Medlemskapet gjøres gjeldene så lenge
medlemmet lever.

•

Forslag til endring i Lovmalen § 3 – 4 for klubb (Ny tekst).
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak
når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to
kandidater men likevel slik at det kan reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige
tilfeller der det er viktig for klubbens drift *)
*Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor forskjellige
interesser, herunder geografi/regioner, er forsvarlig ivaretatt.

•

Husstandsmedlemsskap kategori 43 (Ny tekst)
Husstandsmedlemskap kategori 43 i klubb medfører ikke stemmerett på NKKs RS.
Husstandsmedlemskap tilknyttet hovedmedlem skal kun ha rettigheter og stemmerett i
klubb hvor tilknyttet medlem er registrert som hovedmedlem.

SAK 27.2018 GDPR (General Data Protection Regulation)
Viktig å bruke blindkopi ved masseutsendelser eller utsendelser der ikke alle mottakerne bør kjenne
hverandres adresser.

Ikke gi ut/selg medlemslister! Sørg for at medlemslister til f.eks. utsending av medlemsblad blir
slettet etter hver utgave. Mer info om GDPR på www.nkk.no
SAK 29.2018 Harehund-data
Styret prøver å få til et møte med produsenten av «Hitta stövaren» og «hitta Elghund» i januar 2019 i
samarbeid med Elghundforbundet (EKF) i den hensikt å vurdere om NHKF skal gå for et tilsvarende
program.
SAK 30.2018 Europapokalkonkurransen 2019
Dato for arrangementet er endret til 18-19. januar 2019. Norsk deltaker er haldenstøver
Boris/Halvorsen.
SAK 33.2018 Arbeidsoppgaver NHKF
Bjørn Widar Saga overtar retur av Harehunden. Sjur Danielsen blir medredaktør på NHKFs
hjemmeside www.nhkf.net

Neste styremøte:
Januar 2019, telefonmøte tidligere ved behov.

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

