Norske Harehundklubbers Forbund
Kragerø 23. mars 2018

Til RS-deltakerne

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SØNDAG 22. april 2018 kl. 10.00
Det innkalles hermed til representantskapsmøte 2018 på Quality Airport Hotel Gardermoen søndag
22. april 2018. Hotellets adresse er Lokevegen 7, 2067 Jessheim.
Det blir innsjekking på hotellet på lørdag 21. april fra kl.15.00.
Dialogmøte kl. 16.00-17.30: Klubber- Ringer- Forbund kommunikasjon og forventninger til hverandre.
Middag med sosialt samvær kl. 19.30.
Det minnes om at klubber med <100 medlemmer får 1 representant, 101-200 får 2 representanter og
>201 får 3 representanter. Medlemstallet er basert på fullverdige medlemmer i NHKF.
Regning over reiseutgifter gjøres ferdig så tidlig som mulig. Bruk av egen bil regnes etter 2,00 kr. pr.
km med tillegg av kr. 0,25 pr. passasjer. Reiseutgiftene fordeles mellom harehundklubbene og
raseringene. Reiseregningsskjema deles ut på møtet. I år fyller deltakende harehundklubber og
raseringer inn klubbens kontonummer på reiseregningsskjemaet, så fordeler NHKFs
regnskapsansvarlig reisekostnadene. Klubber som må betale inn til reisekassa vil få faktura, mens
klubber som har penger til gode vil få dem overført til oppgitt kontonummer.
PROGRAM søndag 22. april:
10.00 Representantskapsmøtet begynner
13.00 Lunsj
14.00 Representantskapsmøtet fortsetter
Avsluttes senest kl.17.00

DAGSORDEN
1. Årsberetning 2017
Styret
har i inneværende år bestått av: Leder Arild Nygård, nestleder Sjur Danielsen med Dag Rune Løvberg,
Arild Eftedal og Sverre Hennum som styremedlemmer. Arild Fjeldstad som 1.varamedlem har møtt
på styremøtene med talerett, men ikke stemmerett.
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Mette Køhler Bjørkkjær har vært forbundets sekretær, Rune Hedegart redaktør for Harehunden og
regnskapet er ført av Teamøkonomi DA.
Styremøter
I beretningsåret har det vært avholdt 5 styremøter med 44 saker til behandling.
Det har også i år vært stor aktivitet mellom styremedlemmene via telefon og e-post, et styre der
samarbeidsviljen har vært meget god.
Referatene fra våre styremøter har blitt fortløpende sendt ut til klubbene pr. e-post og blir også lagt
ut på NHKFs hjemmeside www.nhkf.net.
Alle styrets saker har blitt behandlet på en ryddig og gemyttlig måte.
Etterutdanning av våre jaktprøvedommere
Klubbenes ansvar med å holde dommersamlinger/kurs er videreført også i 2017. Tradisjon tro har det
vært dommersamlinger høsten 2017.
Når det gjelder ny-autoriserte dommere ble dette fordelt på 16 dommere fra 7 klubber. Det er NKK
som autoriserer våre dommere og følgelig har et ansvar for å kvalitetssikre dette arbeidet, ikke minst
med å bidra økonomisk til etterutdanning og kursing av nye dommere. Tildelte dommermidler for
2017 var kr 120.000,-.
Medlemsutviklingen
Ved utgangen av 2017 var det 3049 medlemmer i harehundklubbene, noe som er en nedgang på 71
medlemmer fra foregående år, med en medlemssvikt årlig på rundt 2% vil man ved utgangen av 2018
ligge på nivå med 2007. NKKs klubbadministrasjon er et godt verktøy som klubbene benytter i for
liten grad. Det mulig for alle lokalklubbene å gå inn og hente ut statistikk og informasjon rundt sine
medlemmer.

Integrering av raseringer i NHKF/ringer/avlsråd
NHKF vedtok på sitt RS i 2016 å åpne for at samtlige raseringer gis anledning til å søke medlemskap i
NHKF og NHKFs lover ble endret med dette formålet.
Etter RS-2016 har NHKF brukt mye tid på å legge til rette for at Harehundmiljøet i Norge skulle kunne
organiseres på en felles plattform, for å kunne oppfylle formålsparagrafen og forvaltningsansvaret
for de raser NHKF er tildelt av NKK. Samarbeidet med raseringer og NKK har vært meget bra og
prosjektet følger oppsatte planer med en sluttføring i 1. kvartal 2018.
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Kontakt NHKFs styre / klubber
E-post blir i hovedsak benyttet når det skal utveksles post mellom styret og harehundklubbene,
ringene og avlsrådene. Samarbeidet mellom NHKF og klubbene har etter vår oppfatning vært meget
bra også i 2017.
Revidering av jaktprøvereglementet for drivende hunder tilsluttet NHKF
Arbeidet med revidering av jaktprøvereglementet vårt ble startet opp høsten 2016. Styret utarbeidet
et mandat for revisjonskomiteens arbeid, revisjonskomiteen består av 5 medlemmer og en vara
representant fra hvert av distriktene valgt av medlemsklubbene.
Revisjonskomiteen ledes av fagkomiteens leder Carl-Johan Rimstad gjennom hele prosjektets levetid.
NHKF søkte NKK om midler til omlegging av prøveprogrammet til ny IT plattform med et moderne
grensesnitt. Hovedstyret NKK vedtok delprosjekt 08 «Harehund prøve-program» i tråd med
fremlagte planer for delprosjektene datert 12.06.2017. Nytt moderne grensesnitt er gjenbrukbart for
andre prøvetyper senere. Maksimal investeringsramme for delprosjektet er kr 250 000,-.
Avlsrådene
Det er gledelig at våre ti avlsråd har tillitt, og har en finger med i størstedelen av valpeproduksjonen
for våre raser. Det er fortsatt bekymringsfullt at registreringstallene totalt sett er lave. Etter en liten
oppgang i 2015 og 2016, har registreringstallene sunket med ca. 100 fra 2016 til 909 i 2017.
Nedgangen i 2017 er i hovedsak hos beagle – drever. De langbeinte har totalt en nedgang på 10
registrerte valper, men total antallet er for lavt. Vi må ha fortsatt fokus på valpeproduksjon for å
holde den genetiske variasjonen i rasene og for å sikre rekrutteringen.
Harehunden
kommer ut med 4 nummer i året. Rune Hedegart har vært redaktør av Harehunden i 2017. Det
ønskes mer stoff fra medlemmene/klubbene, oppfordringen er herved gitt.
Hjemmeside/Facebook
Arild Nygård er redaktør for hjemmesida/Facebook. Det er opp til klubber og medlemmer å benytte
seg av hjemmesida, til f.eks. annonsering. Hundeannonser kan kun legges inn av medlemmer i norske
harehundklubber (klubb og medlemsnummer må oppgis).
Norgesmesterskap
NM for småhund ble arrangert 16-17/11-2017 med Vestfold Harehundklubb som teknisk arrangør.
Her var alt lagt til rette for et godt mesterskap. Arrangørene hadde gjort en god jobb.
Nr. 1 beagle Galder
Nr. 2 drever Tajm Choko
Nr. 3 drever Slagstigens Trix

Eier: Henning Sørbønsveen
Eier: Jørn Aamand
Eier: Rune Storsveen

NHKF gratulerer både arrangører og deltakere med fin innsats.
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NM for støver ble arrangert 16-17/11-2017 med Norsk Harehundklub som teknisk arrangør.
Her var også alt lagt til rette for et godt mesterskap. Arrangørene hadde gjort en meget god jobb.
Nr. 1 finskstøver Fb Anja-Aris
Nr. 2 finskstøver Rg-Betty
Nr. 3 hamiltonstøver Nipa’s Mia

Eier: Rolf Syvertsen
Eier: Rune Gjengedal
Eier: Arne Steen

NHKF gratulerer både arrangører og deltakere med fin innsats.

Uoffisielt NM rev, støver ble arrangert 4/2-2017 med Hedmark Harehundklubb som teknisk arrangør.
Arrangørene hadde gjort en meget god jobb, og det ble et godt mesterskap for de ti deltakerne.
Nr. 1 schillerstøver Brolle
Nr. 2 finskstøver Kira
Nr. 3 schillerstøver Kurrelias Linus

Eier: Jan Villy Sandberg
Eier: Jens Lundberg
Eier: Pål Richard Dramstad

NHKF gratulerer både arrangører og deltakere med fin innsats.

Nordiske og internasjonale aktiviteter
Nordisk mesterskap for drever
Ble avholdt 8.desember 2017 i Uppland, Sverige. Norge stilte med fire hunder.
Glundbergbakken’s Linka til Per Hellgren ble nr. 3, Skåntorpgården’s Frida til Jon Kristian Solbrekke
ble nr. 4, Bergeråsen’s Hulda til Rune Hedegart ble nr. 9 og Bakkeskogen’s Pjokken til Kenneth
Holdnes Johnsen ble nr. 11.
Lagkonkurransen ble: nr.1 Sverige, nr.2 Norge og nr.3 Finland. NHKF gratulerer.

Nordisk mesterskap for beagle
Mesterskapet ble avhold 25.-26. november i Selbu, Norge. Her var det godt tilrettelagt for et fint
mesterskap.
Norge stilte med tre hunder. Tico til Edvin Fjølstad ble nr. 2, Skredbekkens Arlanda Quinzy til Kehinde
Karlsen ble nr. 6 og Mac Skofs Champ til Tom-Vegard Skjerpan ble nr. 9. Tellende losdyr er kun hare!
Finland vant med Sverige og Norge på de neste plassene. NHKF gratulerer.

Europapokalkonkurransen
Europapokal-konkurransen ble arrangert 16.september 2017 i Podgorica, Montenegro. Pga regler for
rabiesvaksinering deltok Norge med kun en hund, dette var dunker Gåvålia’s Kora til Hans Chr.
Pedersen. Europamester ble Bosnia and Hercegovina med Serbia Trikolorer Hound. Gåvålia’s Kora
kom på 8.plass med 50 poeng. FCI-repr./dommer/reiseleder var Tom Wenger.
NHKF gratulerer den norske deltakeren med innsatsen.
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Rovdyr
Også i 2017 var ulven en truende faktor når det gjelder vår jaktutøvelse. I mange av de gode
jaktterrengene har det vært og er forbundet med stor fare å slippe en harehund.
Når det gjelder rovdyrproblematikken og da spesielt vedr. ulv er det først og fremst gjennom JD og
NEKF (Norske Elghund klubbers Forbund) vi vil samarbeide med i disse spørsmålene fremover.

Representanter fra NHKF i Norsk Kennel Klub
Sigmund Ask Johansen (Norsk) er medlem i Norsk Jakthundkomite (NJK) som representant for gruppe
6. NJK er underlagt HS.
Arild Nygård (Norsk) er representant for gruppe 6/4 i BIT (Brukerforum IT). I tillegg er han valgt inn
som leder av NKKs valgkomite for to år.
Tom Wenger (Romerike) er FCI-representant for harehunder i gruppe 6.
Arild Nygård og Sjur Danielsen er representert i Jakthund divisjon (JD), divisjonen skal ivareta
fellesinteressene for jakthundsektoren. Divisjonen skal være et koordineringsråd i saker som angår
flere innen divisjonen, opp mot NKK. Divisjonen skal være et politisk verktøy i samkjøring av saker
opp mot NJK, NKK HS og NKK RS.

Sluttkommentar
2017 har vært et år med stor aktivitet på flere områder.
Som tidligere har det vært lagt ned et stort arbeid innad i styret, men også på andre fronter har det
vært stor aktivitet og da spesielt mot NKK i forskjellige saker og høringer.

Arild Nygård
sign.

Sjur Danielsen
sign.

Dag Rune Løvberg
sign.

Arild Eftedal
sign.

Sverre Hennum
sign.

Arild Fjeldstad
sign.

2. Regnskap
På RS-møtet april 2017 ble det besluttet et budsjett i balanse. 2017 skulle vise seg å bli et
resultatmessig tungt år. Takket være inntektsføring av tidligere års avsatte kostnader, som er
uteblitt, havner resultatet med et underskudd på kr. 2.154,17.
I forhold til budsjettet svikter inntektene med ca. 50.000 kr. Kontingentinntekt og mva-kompensasjon
havner ca. 19.000 kr under budsjett, mens annonseinntektene sviker med til sammen vel 30.000 kr.
Salg av annonser har de siste årene hatt en svært negativ utvikling. Styret har forhørt seg rundt i
miljøer det er naturlig å sammenlikne seg med. Sviktende interesse for tradisjonell annonsering er en
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trend også hos våre «kollegaer». Dette er nok en realitet vi blir nødt til å forholde oss til i årene
fremover.
Harehunden er den desidert største kostnaden i regnskapet, med en netto kostnad på ca. 434.000 kr,
og representerer med det ca. halvparten av NHKFs utgifter. Det er dog et viktig virkemiddel for å nå
ut til alle våre medlemmer. Med fire nummer årlig utgjør ett nummer snaut 110.000 kr.
Kostnadssiden for øvrig, som er i størrelsesorden ca. 400-tusen kroner og havner vesentlig under
budsjett. Styret følger nøye med kostnadsutviklingen. Vi skal være bevisste på kostnadene, men
samtidig skal vi bruke penger på gode prosjekter.
I balansen Pr. 31.12.2017 hadde vi kr. 1 203 735,51 i eiendeler. Dette fordeler seg på kortsiktige
fordringer og bankinnskudd. Det er kortsiktig gjeld eller avsetninger for forpliktelser på til sammen kr
108 953,50. Egenkapitalen er på kr. 1 094 782,01.
NHKF har med dette en solid økonomi.
For nærmere detaljer, se vedlagte regnskap.

3. Kontingent NHKF
Styret foreslår en økning fra kr 258,- til kr 300,- fra og med 2019.

4. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Ingen forslag.

5. Søknad om medlemskap for nye klubber
Ingen søknader.

6. Innkomne saker

6a) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Lover for Norske Harehundklubbers Forbund stiftet 1954
Vedtatt av RS møtet den 23.04.2017 med senere endringer, senest av xxxx
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
NHKFs navn er Norske Harehundklubbers Forbund, og forkortes til NHKF. NHKF er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NHKF er medlem i Norsk Kennel Klub (NKK), og
NHKF er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, [med mindre særskilt
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dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre]. NHKF plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Forbund omfatter rasene i gruppe 6, som til enhver tid er tildelt NHKF fra NKK
§1-2 Formål
NHKF har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med drivende hunder og utviklingen av disse. Organisasjonsmessig skal NHKF
samle harehundklubbene og raseforeningene i felles arbeid for å fremme formålet med å bidra til
fornuftig avl og godt hundehold for alle anerkjente harehund raser.
Formålet søkes fremmet ved:
- avlsarbeid med vekt på bruksegenskaper, helse, gemytt og eksteriør.
- å arbeide for riktig behandling av harehundene.
- å sørge for at jakthund sporten drives i verdige former.
- å arrangere jaktprøver og utstillinger.
- å utdanne jaktprøvedommere, instruktører og bidra til kompetanseheving.
- å utgi eget medlemsblad og drive egen hjemmeside.
- å iverksette øvrige tiltak som antas å gagne formålet.
§1-3 Definisjoner
NHKFs organer
-

Representantskaps møte (RS)
Ekstraordinært RS
Ordfører i RS
Styret
Revisorer
Valgkomite
Regionale medlemsklubber.
Raseforeninger
Avlsråd
Fagkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
NHKF er medlem i NKK og representerer NHKFs medlemsklubber/raseforeninger i saker som
beskrevet i NHKFs medlemsklubber/raseforeninger og NHKFs lover.Alle NHKFs
medlemsklubber/raseforeninger skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til
enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber.
Kap. 2 Krav til medlemskap
§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb eller raseforening som arbeider for å fremme NHKFs formål og som
har lover i samsvar med NHKF og NKKs lovmal.
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NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i medlemsklubbenes
/raseforeningenes eget lovverk.
Klubben/raseforeningen må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Styret kan nekte å oppta som
medlem klubb/raseforening som antas å kunne skade NHKF og eller hundesaken. For å søke
medlemskap må det foreligge minst 40 helt betalende medlemmer. Ingen klubber/raseforeninger
har krav på medlemskap i NHKF.
NHKF har ansvar for å godkjenne medlemsklubber/raseforeningers vedtekter på vegne av NKK.
(§ 2-4) §2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i NHKF opphører ved:

a) Utmeldelse. Skriftlig varsel til NHKF sendes senest 3 måneder før årsskiftet. Utmeldingen har
virkning fra årsskiftet.
b) Oppsigelse av medlemskapet.
NHKFs RS møte kan vedta oppsigelse av medlemsklubb/raseforening dersom det finner dette
ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at RS møtet fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når medlemsklubben/raseforeningen opptrer
på en slik måte at det må antas å skade NHKFs eller NKKs anseelse utad.
d) Ved opphør av medlemskap før årsskiftet beholder medlemsklubbens / raseforeningens
enkeltmedlemmer sine rettigheter i NHKF og NKK ut kalenderåret.
Hovedstyret i NKK avgjør om medlemsklubben/raseforeningen skal få gjennomføre alle innvilgede
arrangementer.
(§ 2-2) §2-3 Medlemskontingent
Alle medlemsklubber/raseforeninger skal betale den kontingent som er fastsatt av RS møtet i NHKF.
Alle enkeltmedlemmer i NHKFs medlemsklubber/raseforeninger betaler klubbkontingent fastsatt av
klubbens/raseforeningens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt
av NKKs RS møte. Et medlem kan kun være hovedmedlem i en harehundklubb, dersom medlemmet
ønsker å stå som medlem i flere harehundklubber blir man sidemedlem tilknyttet disse.
§ 2-4 Disiplinære reaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra medlemsklubber
sendes NHKF – medlemsklubb i NHKF kan ikke selvstendig bringe saker etter NKKs lover kap 7
[disiplinærsaker m.m.] til NKK.
- Styret kan gi advarsel eller utelukke medlemsklubb/raseforening for et bestemt tidsrom.
Styret kan også ekskludere medlemsklubb/raseforening som handler i strid med gjeldende
lover og regler eller oppfører seg på en for NHKF eller dets medlemmer uverdig/skadelig
måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemsklubb/raseforening som
utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte
bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs
lover kap.7.
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(§ 2-3) §2-5 Medlemsplikter
Medlemsklubbene/raseforeningene er forpliktet til å støtte NHKF og NKKs virksomhet samt å følge
NHKF og NKKS lover og bestemmelser. Medlemsklubbene/raseforeningenes medlemmer er forpliktet
til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av
NKK, NHKF eller klubben/raseforeningen hva gjelder klubb-/foreningens interne regelverk.

Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
NHKFs høyeste myndighet er RS møte og avholdes hvert år innen utgangen av april mnd.
RS møtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer (50 % + 1 av stemmene,
blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing
av NHKF (krever 3/4 flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv
angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming,
gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller
ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forlag har oppnådd alminnelig flertall. NHKFs RS møte er
beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmetallet er representert direkte eller ved fullmakt.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NHKFs medlemsklubber/raseforeninger ar møterett og stemmerett på RS. Hver
medlemsklubb/raseforening har stemmetall i henhold til denne fordelingsnøkkel:
1-100
medlemmer: 1 stemme
101 – 200
medlemmer: 2 stemmer
201 og flere
medlemmer: 3 stemmer
Medlemstallet som legges til grunn, er medlemstallet i NKK per.31.12 foregående år.
For raseforeninger gjelder det antall medlemmer som har betalt fullstendig kontingent til:
NKK + NHKF + lokal harehundklubb + raseforening.
Medlemmer av raseforeninger som ikke er fullverdige medlemmer av NHKF, har ikke tale-, forslags-,
eller stemmerett på saker vedrørende NHKF eller NKK.
Alle fullverdige medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter på NHKFs RS møte
og personene er valgbare til verv i NHKF.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte, eller ved maksimalt 2 fullmakter Fullmakt kan kun
utstedes til person fra samme medlemsklubb/raseforening. En representant kan kun representere en
(1) medlemsklubb eller en (1) raseforening. Medlemmet som representerer
medlemsklubb/raseforening med stemmerett på Representantskapsmøte i NHKF må ha betalt
grunnkontingent til NKK med den størrelse fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF
med den størrelse fastsatt av NHKFs Representantskap samt klubbkontingent til regional
harehundklubb vedtatt på klubbens årsmøte. Dersom medlemmet med stemmerett representerer
en raseforening kommer betalt kontingent til aktuell raseforening i tillegg.
NHKFs styremedlemmer har stemmerett i RS møtet.
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På NHKFs RS møte og ekstraordinære RS møte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.
§3-3 Innkalling
Dato for neste års RS møte skal vedtas bekjentgjøres på inneværende års RS møte. Det skal av styret
innkalles til ordinært RS møte innen 15. januar. Fullstendig saksliste og sakspapirer må være utsendt
senest 4 uker før RS møtet avholdes.
Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på NHKFs nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Fastsettelse av kontingent
Budsjett for neste år
Forslag av kandidater til valgene, må være Valgkomiteen i hende /poststemplet senest 1.
mars.
Forslag eller saker som medlemsklubber/raseforeninger ønsker behandlet må være styret i
hende/poststemplet senest 1. mars.

§3-4 Representantskapets oppgaver
Representantskapets oppgaver er å:
-

Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemsklubber/raseforeninger, herunder fullmakter,
innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
fra møtet.
Behandle styrets årsberetning
Godkjenne regnskap med revisors beretning.
Fastsette og vedta medlemskontingent for neste år.
Godkjenne budsjettet for neste år.
Opprette og nedlegge klubber/raseforeninger
Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
Vedta instruks for organer som oppnevnes av RS møtet.
Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer.

Velge:
-

-

Ordfører uten stemmerett i Representantskapet for 2 år
Varaordfører uten stemmerett i representantskapet for 1 år
Leder for 2 år
Nestleder for 2 år
3 styremedlemmer for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
2 revisorer med vararevisor for 2 år
Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år og varamedlem for 1 år.
3 avlsråds-representanter for 3 år til godkjente raser.
1 vararepresentant til avlsrådene for 1 år.
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-

Fagkomité skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet
for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i NHKF.
Medlemmer og varamedlemmer av styret kan ikke ha verv i avlsråd eller raseringer
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for RS møtet til
valg.
§3-5 Ekstraordinært RS møte
Ekstraordinært RS møte avholdes hvis RS møtet, styret eller minst
10 % av medlemsklubbene/raseringene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært RS møte
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under RS møtet, dog ikke ved
valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært RS møte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må
være valgkomiteen i hende senest 2 uker før ekstraordinært RS møte. Valgkomiteens innstilling må
foreligge senest 1 uke før ekstraordinært RS møte.

Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet
Styret er NHKFs høyeste myndighet mellom RS møtene.
§4-2 Vedtak og representasjon.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret
sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Alle beslutninger
treffes ved alminnelig flertall. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår.
Referatene skal være tilgjengelige på NHKFs hjemmeside for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært RS møte eller om ny
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer gjeldene frem til neste ordinære RS
møte.
§4-3 Styrets oppgaver er å
-

lede NHKF mellom RS møtene
beramme og avholde RS møtet
drive NHKF i samsvar med NHKFs formål
gjennomføre beslutninger truffet av representantskapet
oppnevne og avvikle komiteer, avlsråd, avlsrådskontakt, sensorkomite og representanter for
NHKF i ulike eksterne fora/utvalg, herunder Jakthund divisjon.
godkjenne terminlister og arrangører for jaktprøver og utstillinger for NHKFs raser.
utarbeide retningslinjer for komiteer, avlsråd, redaktører, sekretær
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-

velge/oppnevne sekretær innen- eller utenfor Styret, samt redaktører til tidsskrift og
hjemmeside.
engasjere regnskapsfører
søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber/raseringer og forbund

Kap. 5 RS valgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.
§5-2 Revisor
Representantskapet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir
beretning til RS møtet.
§5-3 Avlsråd
Avlsrådene skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. For å oppnå kontinuitet i avlsrådene skal
kun ett (1) avlsrådmedlem være på valg hvert år. Det skal utarbeides retningslinjer for avlsrådene.
§5-4 Fagkomite
Fagkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. For å oppnå kontinuitet i fagkomiteen
skal kun ett (1) fagkomitemedlem være på valg hvert år.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

(§6-2) §6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært Representantskapsmøte og må vedtas med minst 2/3
flertall. Lovene, og endringer av disse, må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i
kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks dersom intet annet er bestemt.

(§6-5) §6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf. NKKs lover §6-1.

(§6-6) §6-3 Oppløsning
For å oppløse NHKF kreves det minst ¾ flertall på ordinært RS møte. Vedtaket må stadfestes på
ekstraordinært RS møte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen
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oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller NHKFs midler et av RS møtets bestemt formål. Bestemmer
ikke representantskapet noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50 % + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•
•
•

2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet

(§6-1a) §6-5 Medlemshåndtering
-

Innmelding i medlemsklubb/raseforening skjer via NKKs hjemmeside.
Innmelding i raseforening skjer ved å kontakte medlemsansvarlige i aktuell raseforening
Innkreving av medlemskontingent skjer via NKKs medlemsregister og kontingentsystem.

(§6-1b) §6-6 Arrangement
-

Det er kun lokal harehundklubb som kan søke/arrangere jaktprøver og utstillinger for raser
NHKF har raseansvar for.
Det er kun lokal harehundklubb som kan utdanne jaktprøvedommere for drivende hunder
tilsluttet NHKF.

(§6-3) §6-7 Æresmedlemskap og hederstegn
Styret kan på RS møtet foreslå særlig fortjente medlemmer som NHKFs æresmedlemmer. Det kreves
2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til NHKF.
Styret kan påskjønne personer som har ytet NHKF spesielt store tjenester, disse tildeles hederstegn.

Styrets innstilling:
Endringene bygger på ny lovmal for forbund fra NKK. Styret foreslår at RS godkjenner forslaget.
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6b) Avlsrådet for dunker
Registreringsrestriksjoner – opphevelse av krav om kjent HD-status for Dunker.
Avlsrådet for Dunker ber med dette om å få opphevet kravet om kjent HD-status for foreldredyr ved
registrering av valper i Norsk Kennel Klub.
Kravet om kjent HD-status er i dag rasens største genetiske flaskehals.
Kun 30% av hundene i dagens populasjon blir HD-røntget, og det vil si at hele 70% nå rammes av
nevnte krav og ikke kan benyttes i avl.
Med denne kraftige innsnevringen er vi i dag i en situasjon der kun 8% av populasjonen går videre i
avl.
Kravet om kjent HD-status ble innført i 1989, og antallet HD-røntgede hunder lå lenge stabilt på rundt
50% til slutten av 1990-tallet. Det ble for nevnte periode avlivet et betydelig antall hunder med HDdiagnose, men dette endret seg så mot slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. Stadig flere
erfarte at hundene fungerte minst like godt på jakt livet ut, være seg de var HD-frie eller
diagnostisert med både middels grad(D) og i enkelte tilfeller sterk grad(E)
På bakgrunn av dette gjennomførte NHKF en omfattende HD-undersøkelse for våre drivende hunder.
Undersøkelsen bekreftet det man i lengre tid hadde erfart under praktisk jakt. Hundene hadde svært
små eller ingen ulemper som jakthunder på tross av at de var diagnostisert med HD.
I etterkant av undersøkelsen har avlsrådet kontinuerlig hatt en tett oppfølging av utvalgte hunder
med HD, og dialogen med hundeeierne har bekreftet de resultater undersøkelsen i sin tid viste.
Vi vil gjerne tilføye at ved innføringen av kravet om kjent HD-status i 1989, ble det samtidig gitt
tillatelse av NKK til en kontrollert innkrysning av andre raser i Dunkeren. Årsaken var at rasen hadde
en svært dårlig genetisk variasjon etter årtier med til dels kraftig innavl. Vi slet med sykdommer som
Hårsekkmidd, Furunkulose, nedsatt fertilitet og et betydelig antall tisper måtte forløses ved
keisersnitt. Etter snaue 30 år med en forsiktig tilførsel av fremmede gener spredt ut i hele rasen, ser
vi at nevnte sykdommer nå er tilnærmet borte.
Krysningsprosjektet må derfor betraktes som en suksess for rasen både med tanke på helse og
jaktegenskaper. Det er derfor påfallende at prosentandelen hunder med HD-diagnose for samme
periode har økt fra 10-15% og til dagens 43% for røntgede hunder i 2016. Tallene for 2017 ser for
øyeblikket ut til å være på samme nivå som fjoråret. Etter innføringen av avlesning etter Norbergs
vinkel har også HD-frekvensen steget jevnt gjennom hele perioden.
Avlsrådet for Dunker bagatelliserer på ingen måte at HD kan innebære betydelige plager, og nedsatt
livskvalitet for enkelte raser. Men for våre hunder, av tydelig rektangulær kroppsform og sterkbygget
for ekstra utholdenhet, kan vi ikke se at dette er et nevneverdig problem. En må huske at disse er for
virkelige toppidrettsutøvere å regne. Under en jaktdag vil hundene tilbakelegge alt fra 30-70 km. i
kupert terreng, og en kan da tenke seg hvilke distanser og fysiske prøvelser de blir utsatt for i løpet
av 7-10 dager med jakt i fjell og skog. Var disse hundene virkelig plaget, ville de raskt falle gjennom
som jakthunder.
Det er enorme forskjeller hvis en sammenligner disse med selskapsrasene hvor mange kun går en
time tur daglig i parken eller langs fortauene i en by.
Som for de fleste andre raser har også Dunkeren sine utfordringer når det kommer til helse. Det blir
registrert en del tilfeller av Hypotyreose og Epilepsi. Og i motsetning til HD som klinisk sett ikke ser ut
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til å være til plage for hundene, er det svært vanskelig å få disse til å respondere godt nok på
behandling slik at de fortsatt kan leve som fullverdige jakthunder.
Så vårt fokus fremover er fortsatt på alvorlige sykdommer hundene ikke kan leve med som
jakthunder.
Vi strever nå voldsomt for å oppnå 100 registreringer årlig, og når kun 8% av populasjonen inngår i
disse tallene er det virkelig en kamp med ryggen mot veggen.
Som et viktig element opp i dette gjør myndighetenes unnfallenhet i rovviltforvaltningen (les ulv)
utfordringene enda større. Flere av våre kjerneområder for harejakt i Hedmark og Østfold er nå
borte, da det ikke lenger er mulig å jakte der med fare for at hundene blir angrepet og drept. Så der
har også et større antall oppdrettere av vår betydeligste nasjonale harehundrase forsvunnet.
Saken om å fjerne kravet om kjent HD-status ble også tatt opp ved raseklubben Dunker-ringens
generalforsamling i 2016, og det var en enstemmig forsamling som nå ønsket dette kravet fjernet.
Med vennlig hilsen
Jan Havdal
Avlsrådet for Dunker
Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget fra avlsrådet.

6c) Avlsrådet for hygenhund
Registreringsrestriksjoner-opphevelse av krav om kjent HD status
Avlsrådet for Hygenhund ber med dette om å få opphevet kravet om kjent HD status for foreldredyr
ved registrering av valper i Norsk Kennel Klubb.
Kravet om kjent HD status er per i dag blitt et problem for å få utvidet rasens genetiske variasjon.
Det er kun 17,9% av hundene historisk som er HD diagnostisert, det vil si at over 80% av
populasjonen rammes av dette kravet og ikke kan benyttes i avl.
Hygenhund hadde en oppblomstring av HD midt på 90 tallet og frem til litt utpå 2000 tallet, etter
dette har HD frekvensen falt betydelig og fremstår per i dag ikke som et problem for rasen.
Vi ser at de hundene som blir diagnostisert med c hofter (som er majoriteten) fungerer like fint på
jakt og i dagliglivet uten synlige plager frem til naturlig dødsfall inntrer. Det har også vist seg at en
del av de hundene som i første omgang får diagnose HD status C senere blir re røntget og får
diagnose A eller B.
Dette viser at vi kan regne med noe feilmargin på hunder som har fått diagnose C og % andel av
hunder med HD vil synke ytterligere.
Ser vi på de faktiske tall fra 1980 og frem til i dag (vedlegg 1) så finner vi at det er røntget 330
individer av rasen, 289 av disse er fri for HD (87,6%), 27 er røntget med HD C (8,1%), 13 er røntget
med HD D (3,9%) mens kun et individ er røntget med HD E. Sammenligner vi hvordan HD frekvensen
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innenfor vår rase kontra raser med innvilget fritak (vedlegg 2 drever), så ser vi at prosent andel
hunder med HD diagnose er betydelig høyere i f.eks. drever
Fra i 1989 har hygenhund fått tillatelse fra NKK til å krysse inn fremmede raser for å øke den
genetiske variasjonen i rasen.
Det har blitt krysset inn Dunker, Finskstøver og Hamiltonstøver.
Resultatmessig så er nok krysning med Dunker det mest suksessfullefor rasen. Dunker rasen sliter
også med lav % andel av populasjon som videre kan benyttes i avl og Hygenhund blir dermed også
berørt med hensyn til fremtidige krysningsprosjekt.
Vi har i Hygen rasen i dag noen utfordringer når vi kommer til helse.
For noen år tilbake hadde vi en oppblomstring av Epifysedysplasi som gjør at hunder må avlives ved
6-9 mnd. alder. Dette har gjort at vi innskrenker potensielle parrings kandidater betraktelig, da
bærere av denne sykdommen ikke kan settes mot hverandre.
Det har vært tett samarbeid med Prof. Lingås på Veterinærhøyskolen i denne saken og situasjonen er
per i dag under kontroll, men for fremtiden avhenger vi av alt vårt avlsmateriell for å ha en
komfortabel situasjon.
Det har også vært en del tilfeller av allergi, der vi ser sammenhengen med enkelte linjer i rasen, dette
ser vi også meget alvorlig på og som vi prøver å avle vekk.
Så vårt fokus fremover er fortsatt på alvorlige sykdommer som våre hunder ikke kan leve med som
jakthunder.
Vi som jobber med rasen er også lidenskapelig opptatt av å bevare den flotte rasen vår på best mulig
måte, der rasepreg og egenhet settes i fokus. For å kunne oppnå dette trenger vi tilgang til alt det
avlsmateriale som er tilgjengelig per dags dato.
Vi vil også tilføye at vi hatt et tett og godt samarbeid med avlsrådet for dunker, der vi i fellesskap
søker løsninger på våre problemer vedrørende helse på våre jakthunder.
Saken om å få fjernet kravet om kjent HD status for vår rase ble først tatt opp ved vår
generalforsamling i 2015. Ved generalforsamlingen i 2016 var det en enstemmig forsamling som
ønsket dette kravet fjernet for vår rase.
Mvh
John Anders Nesbakken
Avlsrådet for Hygen

ÅR
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

ANTAVKOM ANTRONTGET
73
0
62
0
84
0
94
0
88
1
121
5
56
5
96
8

ANTFRIE
0
0
0
0
1
5
4
8

ANTSVAK ANTMIDD ANTSTERK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Side 16 av 26

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
sum antall
Antall % av
populasjon

ÅR
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

53
83
64
47
37
69
38
36
68
38
31
23
21
38
41
30
44
30
39
27
17
52
37
14
53
43
9
23
19
33
5
1836

3
8
7
4
5
17
8
13
25
22
20
12
12
18
9
14
12
11
16
7
5
14
11
6
12
14
2
3
1
0
0
330

3
7
6
4
5
17
7
11
22
17
19
9
12
15
7
11
10
6
15
7
5
12
11
4
11
12
2
3
1
0
0
289

0
1
1
0
0
0
0
2
3
2
1
1
0
1
2
3
1
3
0
0
0
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
27

0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
2
0
2
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
13

17,98

87,6

8,1

3,9

ANTAVKOM ANTRONTGET ANTFRIE
164
0
0
225
0
0
198
2
2
230
3
3
237
3
2
292
20
20
255
25
24
239
29
27
203
38
37
287
64
59
355
100
94

ANTSVAK
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0,3

ANTMIDD ANTSTERK
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
Side 17 av 26

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
antall
individer
sum %

433
416
517
415
433
340
386
259
243
267
205
250
146
277
227
280
207
253
295
245
199
244
212
172
232
295
235
1

140
127
172
114
109
107
106
86
78
95
69
66
37
49
39
57
37
43
25
7
6
7
2
3
1
4
0
0

133
125
161
99
85
92
86
69
61
73
54
51
30
43
35
49
31
36
24
6
6
5
1
2
0
4
0
0

7
1
11
10
22
11
17
14
14
18
13
12
7
6
4
6
5
6
1
1
0
2
1
1
1
0
0
0

0
1
0
5
2
3
3
1
3
4
2
3
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10369

1870
18 %

1629
87,10 %

202
10,80 %

36
1,90 %

3
0,10 %

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget fra avlsrådet.

6d) Finskstøverforeningen Norge
Valg av avlsråd - høring
Finskstøverforeningen Norge fremmer følgende forslag til NHKF sitt RS 2018.
Finskstøverforeningen Norge ber NHKF sende følgende forslag til høring til NHKF sine
medlemsklubber, slik at forslaget kan realitets behandles på NHKF sitt RS 2019.
Forslaget:
1. Valg av avlsråd
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«Fra og med 2019 velges ikke avlsrådene for rasene som er tilsluttet NHKF på RS men på årsmøtet til
den enkelte rasering. NHKF skal fremdeles ha det overordnede ansvar for rasene. Viktige endringer
med hensyn til avl, skal alltid behandles av styret i NHKF.
I stedet for avlsråd for den enkelte rase, velger RS en fagkomite for avl med det antall medlemmer
NHKF mener er nødvendig. Denne fagkomitéen har hovedansvaret for alle avlsråd og sammen med
avlsrådene for rasene fremmer saker for styret i NHKF. Fagkomitéen innkaller avlsrådene til møte når
de mener det er behov for dette.
Vår argumentasjon for at avlsrådet velges på raseringens årsmøte er
1. Ved at valg av avlsrådet flyttes til raseringen, vil dette medføre tettere kontakt mellom
styrende organ i rasen og medlemmene.
2. Vi tror dette vil føre til større engasjement for avlsarbeidet i raseringene.
3. En vil redusere konflikt og ikke minst misforståelser jo nærmere og tettere samarbeidet
er mellom avlsråd og styrende organ og medlemmene i en rasering.
4. Et slikt samarbeid vil kunne være lettere å få til ved at både styret og avlsrådet velges på
årsmøtet til raseringen. Et av medlemmene i avlsrådet vil da kunne bli valgt inn i styret,
selv om en rullerer på avlsråds medlemmer. Dette er mye vanskeligere å få til ved at
avlsrådene velges på NHKF sitt RS.
5. I dag driftes avlsrådet økonomisk hovedsakelig av raseringene, med litt støtte fra NHKF.
Det er derfor mye enklere å få tilpasset budsjettet og regnskap til avlsrådene ved at de
inngår i raseringens regnskap.
6. Vi mener at dersom det velges en fagkomite for avl, vil NHKF sitt overordnede ansvar bli
ivaretatt på tilstrekkelig og god måte. NKK har også godkjent rasestandarden for samtlige
raser innfor NHKF, hvor avlsmålene er satt.

Styret i FFN 29.01.2018

NHKF:
Refererer til nedfelte prinsipper i NHKFs organisasjonstilhørighet med våre kontraktspartnere som er
FCI og NKK.
1. Fédération Cynologique Internationale FCI
I FCIs «International Breeding Rules of the F.C.I.»:
«Kompetanse og ansvar for avl ligger hos medlemslandene og kontraktspartnere av FCI og
inkluderer avlsveiledning, overvåking av avlen, samt hold av stambokregister.»
Med kontraktspartner menes her Norsk Kennel Klub som er NHKFs kontraktspartner
Klubber og raseforeninger er kontraktspartnere med NHKF.
Formålsparagraf NKK
NKK skal bidra til utvikling av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk og praktisk
riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard, bruksegenskaper, funksjonalitet og rasens sunnhet.
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NKKs formål søkes nådd gjennom at NKKs organer og medlemsklubber/forbund arbeider for
NKKs formål på sine områder innenfor de rammer som gjelder for NKK nasjonalt og NKKs
internasjonale forpliktelser.
NKK har igjennom sitt tildelte ansvar som raseforvalter fra FCI blitt gitt et mandat som tillater de å
delegere raseforvaltningsansvaret til en medlemsklubb eller et forbund. For harehundrasene i GR.6
er raseansvaret i Norge tildelt NHKF og det er en forpliktelse som NHKF tar svært alvorlig.
NHKF har som raseansvarlig for harehundrasene et særlig ansvar for forvaltning og ivaretakelse av
sine raser, NHKF har som følge av det rett til å foreslå for NKK avlsmessige tiltak/restriksjoner samt
å være høringspart i endring av regelverk som har avlsmessig betydning for rasene.
Dette oppnås gjennom valgte avlsråd på vårt RS, dette utelukker ingen hundeeiere som er
medlemmer av NHKF til å komme med forslag på medlemmer til våre avlsråd via sin
medlemsklubb/raseforening, dette er et demokratisk prinsipp som NHKF ikke kan fravike.
Overfor raseforeningens medlemmer er det viktig å påminne om at det er gjennom sitt
medlemskap i en lokal harehundklubb at raseforeningen er tatt inn som medlemmer i NHKF og ikke
medlemskapet i raseforeningen alene.
Krav til medlemskap og forhold til lojalitets forpliktelser er nedfelt i vedtekter og er styrende for all
vår virksomhet.
Styret ser på en slik høring som en klar mistillit til dagens ordning om nedfelte demokratiske
grunnprinsipper vedrørende medlemskap, valg og som et klart lojalitetsbrudd overfor de avtaler
medlemsklubbene/raseforeningene og NHKF er satt til å følge i forhold til våre egne og NKKs lover.

Styrets innstilling:
NHKF kan ikke under noen omstendighet støtte forslaget fra Finskstøverforeningen om å sende
dette ut på høring til medlemsklubber og raseforeninger.

6e) Hedmark Harehundklubb
Regelkomité og andre fremtidige komiteer som omhandler drivende hunder skal inneholde
representanter for støver og småhund.
Med vennlig hilsen
Hedmark Harehundklubb
Ståle Glad-Iversen
Sekretær

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget slik det fremkommer i sak 6e) og 6f).
Forslag til ny tekst: Fremtidige regelkomiteer skal bestå av representanter for støver og småhund.
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6f) Romerike Harehundklubb
Representanter til komiteer:
Regel komite og andre fremtidige komiteer som omhandler drivende hunder skal bestå av
representanter for støvere og småhund. Dette for å sikre at småhund blir ivaretatt.
Arne Håkon Halvorsen
Romerike harehundklubb
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget slik det fremkommer i sak 6e) og 6f).
Forslag til ny tekst: Fremtidige regelkomiteer skal bestå av representanter for støver og småhund.

7. Budsjett 2018
Styret i NHKF legger i år frem et forslag til budsjett som går solid i underskudd – kr. 79.000,- Det
forventes at inntektene i beste fall holder seg på 2017-nivå, eller kanskje fortsetter en nedadgående
trend.
Samtidig ønsker vi å fortsette med det aktivitetsnivået vi har etablert. Resultatet av dette vil bli et
underskudd. Underskudd 2018 dekkes av egenkapitalen.
Tiltaket som skal gjøre denne underskuddssituasjon midlertidig er å øke medlemskontingenten fra
2019. (Se pkt 3 i innkallingen).
Se vedlegg av budsjett 2018

8. Representantskapsmøte 2019
Det bes om Quality Airport Hotel Gardermoen søndag 28. april 2019

9. Valg representantskapsmøte 2018
Representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk (Romerike)
Representantskapets varaordf. Tom Høibakk (Hadeland)

valgt for 2 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Innkomne forslag:
Ingen
Valgkomiteens innstilling:
Representantskapets varaordf. Tom Høibakk (Hadeland)

gjenvalg for 1 år

STYRET:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Arild Nygård (Norsk)
Sjur Danielsen (Østfold)
Arild Eftedal (Vestfold)
Dag Rune Løvberg (Trøndelag)
Sverre Hennum (Buskerud)

valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2017)
valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2017)
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1 varamedlem
2 varamedlem

Arild Fjeldstad (Hedmark)
Birger Steen (Buskerud)

valgt for 1 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Innkomne forslag:
Hedmark Harehundklubb:
1.varamedlem
Arild Fjeldstad (Hedmark)
Beagle Ringen Norge:
Styremedlem
Bjørn Widar Saga (Aust Agder)
Buskerud Harehundklubb:
2. varamedlem
Birger Steen (Buskerud)

Valgkomiteens innstilling:
Leder
Styremedlem
Styremedlem
1.varamedlem
2. varamedlem

Arild Nygård (Norsk)
Rune Sliper (Sørlandets)
Finn Hoff (Trøndelag)
Arild Fjeldstad (Hedmark)
Birger Steen (Buskerud)

gjenvalg for 2 år
ny, velges for 2 år
ny, velges for 2 år
gjenvalg for 1 år
gjenvalg for 1 år

Revisorer

Bjørn Roald (Buskerud)
Asbjørn Skaug (Buskerud)
Per Olav Bergli (Vestoppland)

valgt for 2 år (2017)
valgt for 2 år (2017)
valgt for 2 år (2017)

Valgkomite

Tom Wenger (Romerike) Leder
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)

valgt for 2 år (2016)
valgt for 2 år (2017)
valgt for 2 år (2016)

Varamedlem

Steinar Støle (Sørlandets)

valgt for 1 år (2017)

Vararevisor

Innkomne forslag:
Ingen
Valgkomiteens innstilling:
Leder
Tom Wenger (Romerike)
Medlem
Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)
Varamedlem
Steinar T. Støle (Sørlandets)

gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 2 år
gjenvalg for 1 år
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Fagkomite
Harehundprøver
Stein Wahlstrøm (Østfold)

valgt for 3 år (2016)

(er valgt inn i NKKs Jakthundkomite og fristilles fra vervet i fagkomiteen, nytt medlem velges for 1 år)

Varamedlem

Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Per Harald Sivesind (Vestoppland)
Terje Sandberg (Østerdalen)

valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Innkomne forslag:
Ingen
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Knut Kjeverud (Hedmark)
Medlem
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Varamedlem
Terje Sandberg (Østerdalen)

ny, velges for 1 år
gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år

AVLSRÅD:

Beagle

Varamedlem

Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)
Bjørnar Tønnesen (Vestlandets)
Bjørn Halvorsen (Østfold)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Beagleringen Norge:
Medlem
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)
Varamedlem
Bjørn Halvorsen (Østfold)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Nils T. Kjøsnes (Trøndelag)
Varamedlem
Bjørn Halvorsen (Østfold)

Drever

Varamedlem

Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdalen)
Anne-Margrethe Tangen (Østfold)
Torbjørn Haugen (Trøndelag)
Knut Jørgen Nordby (Østfold)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Norsk Dreverring:
Medlem
Olav Helge Stemkjær (Telemark)
Varamedlem
Roy Ørpen (Buskerud)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Olav Helge Stemkjær (Telemark)
Varamedlem
Roy Ørpen (Buskerud)

ny for 3 år
ny for 1 år
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Dunker

Varamedlem

Vegar Sølvsberg (Vestoppland)
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Jan Havdal (Trøndelag)
Rune Langås (Trøndelag)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Dunkerringen:
Medlem
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Varamedlem
Rune Langås (Trøndelag)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Varamedlem
Rune Langås (Trøndelag)

Finsk Støver

Varamedlem

Kristian Stubberud (Norsk)
Per Sandåker (Telemark)
Kurt Ivar Ramsli (Sørlandets)
Øystein Frorud (Østfold)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Finskstøverforeningen Norge:
Medlem
Geir Bakkestuen (Hedmark)
Varamedlem
Dag Olav Kjernsholen (Norsk)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Geir Bakkestuen (Hedmark)
Varamedlem
Dag Olav Kjernsholen (Norsk)

Haldenstøver

Varamedlem

Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Rune Strøm (Østfold)
Jonny Brustad (Romerike)
Per Engen (Hadeland)

Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Rune Strøm (Østfold)
Varamedlem
Per Engen (Hadeland)

Hamiltonstøver

Varamedlem

Terje Sandberg (Østerdalen)
Rune Briskodden (Buskerud)
Svein Arne Holthe (Trøndelag)
Rune Sliper (Sørlandets)

ny for 3 år
ny for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Hamiltonringen:
Medlem
Rune Briskodden (Buskerud)
Varamedlem
Per Erik Hanstad (Hedmark)
Side 24 av 26

Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Rune Briskodden (Buskerud)
Varamedlem
Per Erik Hanstad (Hedmark)

Hygenhund

Varamedlem

John Anders Nesbakken (Hadeland)
Karl Ole Solberg (Trøndelag)
Thor Ola Svinsås (Trøndelag)
Torbjørn Kallhovd (Sørlandets)

gjenvalg for 3 år
ny for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Hygenringen:
Medlem
Karl Ole Solberg (Trøndelag)
Varamedlem
Kenneth Gundersen (Sørlandets)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Karl Ole Solberg (Trøndelag)
Varamedlem
Kenneth Gundersen (Sørlandets)

Luzernerstøver

Varamedlem

Arnt G. Skeibrok (Aust Agder)
Geir Holden (Norsk)
Tom S. Braaten (Romerike)
Knut Lundberg (Østerdalen)

gjenvalg for 3 år
ny for 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Luzernerringen:
Medlem
Geir Holden (Norsk)
Varamedlem
Knut Lundberg (Østerdalen)
Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Geir Holden (Norsk)
Varamedlem
Knut Lundberg (Østerdalen)

Schillerstøver

Varamedlem

Erik Føreland Johnsen (Norsk)
Leif Juliussen (Trøndelag)
Trond Dokken (Gudbrandsdalen)
Toralf Fuglesang (Buskerud)

Valgkomiteens innstilling:
Medlem
Leif Juliussen (Trøndelag)
Varamedlem
Toralf Fuglesang (Buskerud)

gjenvalg for 3 år
gjenvalg 1 år

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)
gjenvalg for 3 år
gjenvalg for 1 år
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Schweizer/Istarski

Varamedlem

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Marianne R. Grønvold (Hedmark)
Svein Andreassen (Vestoppland)

valgt for 3 år (2016)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2017)
valgt for 1 år (2017)

Forslag fra Schweizerringen
Medlem
Harald Willersrud (Romerike)
Varamedlem
Ole Ingolf Saga (Telemark)
Valgkomiteens innstilling
Medlem
Harald Willersrud (Romerike)
Varamedlem
Ole Ingolf Saga (Telemark)

gjenvalg for 3 år
ny for 1 år

Med hilsen
Ordfører i representantskapet
Svein Egil Gravråk
sign.

Vedlegg:
Regnskap 2017
Budsjett 2018
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