Norske Harehundklubbers Forbund
Referat fra styremøte 16. juni 2020
Deltakere: Arild Nygård, Sjur Danielsen, Bjørn Widar Saga, Arnt Morten Haugen, Rune Sliper, Birger
Steen og Mette Køhler Bjørkkjær – sekretær

SAK 30.2020 Orienteringer, diskusjoner, konklusjoner
1. Landbruks- og Miljødepartementet arrangerte ett innspillsmøte ang den kommende
høringen på viltloven. Arild Nygård deltok som representant for NHKF/JD.
Bl.a. er haren som kjent rødlistet og verner-organisasjonene er sterke motstandere av all jakt
på rødlista arter, og de ønsker å forby all jakt med løs på drevet halsende hund og at dette
blir tatt inn i den nye viltloven. Trening av hund på levende vilt er også i deres søkelys.
2. Leder og sekretær har ett ønske om å ha litt sommerferie og ber om at all henvendelse til
NHKF skjer via e-post. E-postene vil bli lest sporadisk i juli mnd.
3. Neste års RS er berammet til søndag 18.april 2021. Sted for møtet bekjentgjøres så snart det
foreligger.
4. Harehundklubber som måtte avlyse utstillinger/arrangementer pga Covid 19 oppfordres til å
søke Lotteritilsynet om støtte i neste runde det skal utbetales midler.

SAK 31.2020 NKKs RS 2020
Årets representantskapsmøte (det 59.ordinære) vil bli avholdt lørdag 28.november og søndag 29.
november på Quality airport hotel Gardermoen. Frist for innsending av forslag på saker og
kandidater til valg er 15.august.

Oppdatering/status av saker som NHKF tidligere har behandlet:
SAK 05.2020 Tekniske arrangører til NM arrangementene i 2023
NHKF har mottatt en søknad om å være arrangør for NM støver. Søknadsfristen er 10.august 2020.
SAK 13.2020 Tildeling av Tracker-peilere 2020
Peilerne er hentet hos importøren på Dokka og vil bli sendt ut fortløpende til dem som etter søknad
er tildelt peiler i 2020.

SAK 14.2020 Ledermøte 2020
Tidspunkt for Ledermøtet er lørdag 15.august kl. 10.00. Møtet avholdes på Gardermoen og gjeldende
smittevernbestemmelser vil bli fulgt. Møtested kommer vi tilbake til når det er klart.
I år settes en begrensning på en (1) representant pr. harehundklubb/rasering og avlsrådene vil ikke få
innkalling.
SAK 19.2020 Rasepresentasjon på engelsk av de norske harehundrasene
Forbundsstyret ønsker å vente litt før dette prosjektet startes. NHKF har fått lovnad om hjelp med
oversetting til engelsk fra NKKs Standardkomite.
SAK 26.2020 Høring angående praktisering av fullcert-ordningen
Styret ønsker å beholde gjeldende utstillingsregelverk og samarbeider med de andre
klubbene/forbundene innenfor jakthundsektoren (JD) i vårt høringssvar.
SAK 27.2020 NKKs likviditetssituasjon
NKK har godtatt kriteriene som jakthundsektoren satt for å bidra med lån. NHKF venter på
tilbakemelding fra NKK om de ønsker lån fra klubber/forbund i JD.
NKK har opprettet en egen side over donasjoner og lånetilsagn:
https://www.nkk.no/korona/oversikt-over-donasjoner-og-lan-lanetilsagn-til-nkk-article1729281372.html
Samtlige harehundklubber og raseringer som har gitt tilsagn om å bidra med lån har overført sitt
bidrag til NHKFs konto. Regnskapsansvarlig i NHKF har laget en låneavtale mellom NHKFharehundklubb/ring som hver enkelt bidragsyter vil få tilsendt dersom NKK ønsker å motta lån fra
NHKF.
SAK 28.2020 NM-arrangementene 2020
NHKF sender en henvendelse til Hadeland Harehundklubb (støver) og Romerike Harehundklubb
(småhund) om status for planleggingen av arrangementene og hvilke eventuelle utfordringer
klubbene har for å opprettholde gjeldende smittevernbestemmelser.
Noen av DM-arrangørene må i år tenke alternativt for å få arrangert sitt mesterskap.

Neste ordinære styremøte: 14.august 2020
Referent
Mette Køhler Bjørkkjær

