Norske Harehundklubbers Forbund

Referat styremøte 16.august 2019 på Quality Airport Hotel Gardermoen
Til stede: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Arnt Morten Haugen, Bjørn Widar Saga og Rune Sliper.
Regnskapsansvarlig Sverre Hennum deltok på saker ang økonomi, Mette Køhler Bjørkkjær –
sekretær.
Forfall: Birger Steen

SAK 24.2019

Avlsrådrapportene

Bakgrunn:
For noen år tilbake ble avlsrådsrapportene og beretning/regnskap lagt ved RS-dokumentene. Siden
2011 har avlsrådsrapportene vært gjennomgått/fremført på ledermøtet.
Forslag om at rapportene og en kortfattet årsberetning fra hvert avlsråd veves inn i NHKFs
årsberetning til RS 2020.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt. Avlsrådene sender inn en innberetning, regnskap og budsjett til
avlsrådskontakten sammen med avlsrapporten, frist 1.februar.

SAK 25.2019

Ledermøtet 2019

Bakgrunn:
Haakon Rognsaa Arnesen som er jurist i NKK kommer og snakker om de nye
disiplinærbestemmelsene som ble vedtatt på NKKs RS 2018.
Informasjon om ny IT-plattform for harehundprøver v/ NKKs IT-sjef Elisabeth Jangås og info om de
viktigste endringene i det reviderte jaktprøveregelverket.
Innkomne saker:

- Trøndelag Harehundklubb: de nye regnskapsreglene fra NKK. Hva er status
for klubbene vedr moms og registrering i merverdiavgiftsregisteret?
Hva er de praktiske konsekvensene ved regnskapsføring?
- Beagle Ringen Norge: NJCH, krav til eksteriør
- Beagle Ringen Norge: Internasjonal prøve, CACIT
- Beagle Ringen Norge: Økonomisk støtte til Nordisk Mesterskap for småhund
- Beagle Ringen Norge: Utstilling, geografisk spredning av arrangementene.

Vedtak:
Innsendte saker diskuteres på ledermøtet 17.august. Teamøkonomi DA har laget en PowerPoint med
info ang registrering i merverdiregisteret som vises på ledermøtet.

SAK 26.2019

Forespørsel om støtte til utført eksteriørdommerutdanning

Bakgrunn:
Janne Bakken Sandbakken (Sørlandets Harehundklubb) er nå autorisert som eksteriørdommer på
harehundrasene beagle, drever, dunker, finskstøver, haldenstøver, hamiltonstøver, hygenhund og
luzernerstøver.
Hun har sendt en e-post til NHKF der hun spør om NHKF støtter eksteriørdommerutdanningen.
Vedtak:
NHKF vil støtte utdanningen økonomisk, men ønsker en dokumentasjon på kostnadene for
utdanningen før stønadsbeløpet vedtas. Viser også til tidligere vedtak i sak 11.2017 ang stønad til
eksteriørdommerutdanning.

SAK 27.2019

Orienteringer

1. Status momskompensasjon, NHKF: søknaden er godkjent av NKK.
2. Avslag på søknad om N UCH: en drevereier har søkt NKK om å få registrere et UCH på sin
hund. Hunden har ikke harepremiering og derfor ble søknaden avslått. Nye championatregler
med 1.premie på lovlig losdyr er ikke gjeldende før 1/1-2020.
3. RS 2020, 18.-19.april. Sted: Scandic Hell, Værnes/Trondheim.
Harehundklubbene, avlsrådene og raseringene bes notere seg tid og sted, og det henvises
om at representantene er tidlig ute med å bestille flybilletter.
4. Møte i Jakthunddivisjonen 12/8-19: møtet inneholdt forberedelser om innsending av forslag
til NKKs RS.
5. Tracker-avtale: Norske Harehundklubbers Forbund og Tracker har inngått en avtale som
sikrer NHKF 10 stk. Tracker halsbånd pr år, samt gode rabatter på peiler og lisenser for våre
jaktprøvedommere. Avtalen løper over tre år og gjelder for jaktsesongene 2019-20,2020-21
og 2021-2022. Avtalen har en totalverdi på nærmere kr. 200 000,- for klubber og ringer
tilsluttet NHKF. For alle arrangement hvor NHKF er eier og benytter seg av teknisk arrangør
skal Tracker være hovedsponsor og det tillates ingen markedsføring av konkurrerende utstyr
på disse prøvene. Det var også ønske fra Tracker om at Damekampen som arrangeres av
Norsk Harehundklub (NHK) skulle inngå i avtalen siden Damekamp er et begrep og
satsningsområde for Tracker i Finland og Sverige. Nordisk for støvere, NM støver og NM
småhund og Damekampen støver og småhund vil alle få et Trackerhalsbånd til premie under
arrangementet. Fra disse konkurransene vil også Tracker sende live slik de gjør fra
mesterskapene i Finland og Sverige. Tracker stiller med halsbånd og annet utstyr til disse
konkurransene. Overskytende halsbånd vil deles ut til klubber/ringer etter søknad til NHKF.
Søknadsgrunn kan være gave, jubileumslotteri og premie til prøver, utstillinger etc.

SAK 29.2019

Utstilling og høyde på drever

Bakgrunn:
Forbundsstyret har mottatt en sak fra dreveravlsrådet som gjelder høyde og bedømming av drever
på utstilling. Avlsrådet har registrert at ei tispe har blitt målt for høy (37 cm) men at tispa ikke ble
diskvalifisert slik rasestandarden sier.
Vedtak:
Sekretæren tar kontakt med avlsrådet og ber dem om å forfatte et brev om høydemåling av drever.
Brevet skal godkjennes av forbundsstyret før NHKF videresender det til Dommerforeningen, NKK.

Saker behandlet på e-post:
SAK 28.2019 Oppnevning av FCI-representanter, perioden 2019-2021
Bakgrunn:
Nå er det tid for oppnevning av FCI-representanter, og NKK ber derfor om innspill på representant til:
FCI komité

Representant i perioden 2017-2019

FCIs commission for Hounds of the 6th Group

Tom Wenger

Representanten må være forespurt og ha takket ja til vervet for å kunne foreslås. Dersom ny
kandidat foreslås må det legges ved en CV/presentasjon av vedkommende for å kunne vurdere
kandidaten.
Som følge av at FCI har avvikende tidspunkt for oppnevning av sine representanter i forhold til NKKs
praksis for dette, har vi fått utsettelse på innmelding av de norske representantene. Av denne årsak
blir det kort svarfrist på å foreslå kandidater.
Frist for innmelding av forslag 26. juni 2019.
Vedtak:
Tom Wenger er forespurt og han takket ja til gjenvalg. Forslaget ble sendt til NKK innen fristen.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 12.2018 Godkjenne harehundklubbenes oppdaterte vedtekter
Det har blitt sendt flere purringer til harehundklubbene som ikke har sendt inn oppdaterte vedtekter.
Nå sendes det ut nok en påminnelse.
SAK 13.2018 Godkjenne raseringenes oppdaterte vedtekter
Vedtektene til Beagle Ringen Norge gjenstår.
SAK 24.2018 Kommisjonsmåling av høyde på harehunder.
NHKF følger opp og ber NKKs Aktivitetsavdeling om status i saken.
SAK 26.2018 Disiplinærsak
NHKFs anke ble avslått i ankeutvalget. Forbundsstyret skriver et innlegg om hele saken i Harehunden.

SAK 47.2018 Mal for resultatliste NM småhund
Excel-dokumentet revideres slik at det er klart til bruk under årets arrangement.
SAK 08.2019 Revidering av NKKs fellesbestemmelser – jaktprøver
NKK har stanset revideringen av fellesbestemmelsene, i jaktprøveregelverket for drivende hunder
tilsluttet NHKF er låst fram til juli 2023.
SAK 11.2019 De norske harehundrasenes standarder
Påminnelse om fristen 1.oktober 2019 sendes via avlsrådskontakten.
SAK 13.2019 Revidering av RAS
Påminnelse om fristen 1.desember 2019 sendes via avlsrådskontakten.
SAK 19.2019 Høring - NKKs Strategier 2020-2022
Høringssvar sendes til NKK innen fristen 24.august 2019.
SAK 20.2019 Opplæringsprogram reviderte jaktprøveregler
Forbundsstyret har laget en PowerPoint med de viktigste endringene som ble presentert for
klubbene på ledermøtet. PP-en er sendt på e-post til leder og sekretær i harehundklubbene.
SAK 21.2019 Forprosjekt arvbarhetsanalyser
Ved en forglemmelse ble ikke e-posten til avlsrådene sendt ut etter forrige styremøte, nå er
henvendelsen sendt med frist 15.september.
SAK 22.2019 RS i NKK 2019
Det er ikke sendt inn noen saker fra jakthundmiljøet. Forslag til kandidater til valg er sendt inn i
samarbeid med JD. Arild Nygård og Sjur Danielsen representerer NHKF på møtet.
SAK 23.2019 NM-arrangementer 2019
NKKs Hovedstyre (HS) har delegert til NKKs Jakthundkomite (NJK) å dele ut NKK-pokalen som er
tildelt NM småhund. En representant fra NJK kommer til arrangementet for å overlevere pokalen.
Deltakerpremiene fra NHKF blir de samme som tidligere år.

Neste styremøte: etter behov høsten 2019

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

