Norske Harehundklubbers Forbund
Representantskapsmøte 2018, Quality Airport Hotel Gardermoen 22/4-2018
Leder i NHKF Arild Nygård ønsket komitemedlemmer og representanter fra klubber, avlsråd og ringer
velkommen til årets RS.
Leder overlot deretter ordet til Representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk som åpnet årets RS.
Det var først et opprop og registrering av de frammøtte.
Det møtte 59 deltakere og av dem var 52 stemmeberettigede (inkl. fullmakter).
Til å undertegne protokollen ble Per Harald Sivesind og Marion Evy Askeland valgt.
Tellekorps: Marion Bredesen, Torbjørn Haugen og Erik Brokerud.
Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

1. Årsberetning 2017
Styret har i beretningsåret bestått av leder: Arild Nygård, nestleder: Sjur Danielsen, styremedlemmer:
Arild Eftedal, Sverre Hennum og Dag Rune Løvberg.
Årsberetningen ble gjennomgått av representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk.
Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

2. Regnskap 2017
Økonomien for 2017 ble budsjettert til å gå i balanse. Resultatet for 2017 ble et underskudd på kr
2154,17. I forhold til budsjettet svikter inntektene med ca. 50.000 kr. Kontingentinntekt og mvakompensasjon havner ca. 19.000 kr under budsjett, mens annonseinntektene svikter med til sammen
vel 30.000 kr. 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. Kostnadssiden for øvrig,
som er i størrelsesorden ca. 400-tusen kroner og havner vesentlig under budsjett.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

3. Kontingent 2019
Vedtak: Votering; styrets forslag ble vedtatt mot 10 stemmer. Kontingenten økes med kr 42,-. Ny
kontingent til NHKF blir kr 300,- gjeldene fra 01.01.2019.

4. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Ingen forslag mottatt.
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5. Søknad om medlemskap for nye klubber
Ingen søknader mottatt.
6. Innkomne saker
6a) Styret i Norske Harehundklubbers Forbund
Lovendring for Norske Harehundklubbers Forbund
I forbindelse med at NKKs RS i 2017 vedtok ny lovmal har styret utarbeidet oppdaterte lover for
NHKF.
Vedtak:
Styrets innstilling til lovendring ble enstemmig vedtatt.

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)
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 fra
rasen.
Vedtak:
Styrets innstilling om godkjenning ble enstemmig vedtatt.

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. 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.
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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 fra rasen.
Vedtak:
Styrets innstilling om godkjenning ble enstemmig vedtatt.

6d) Finskstøverforeningen Norge
Valg av avlsråd - høring
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
«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.
Vedtak:
Finskstøverforeningen Norge trakk forslaget.
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6e) Hedmark Harehundklubb
Regelkomité og andre fremtidige komiteer som omhandler drivende hunder skal inneholde
representanter for støver og småhund.
Vedtak:
Styrets innstilling om at fremtidige regelkomiteer skal inneholde representanter for støver og
småhund ble enstemmig godkjent.

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.
Vedtak:
Styrets innstilling om at fremtidige regelkomiteer skal inneholde representanter for støver og
småhund ble enstemmig godkjent.

7. Budsjett 2018
Regnskapsansvarlig Sverre Hennum fremla Budsjett for 2018.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig godkjent

8. Representantskapsmøte 2019
Forslag om Quality Airport Hotel Gardermoen søndag 28.april 2019
Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent.

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

ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

STYRET:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem

Arild Nygård (Norsk)
Sjur Danielsen (Østfold)
Sverre Hennum (Buskerud)
Rune Sliper (Sørlandets)

gjenvalgt for 2 år
ikke på valg
ikke på valg
ny for 2 år

(Votering: Rune Sliper 34 stemmer, mot Bjørn-Widar Saga 13 stemmer og Finn Hoff 5 stemmer)

Styremedlem

Bjørn-Widar Saga (Aust Agder)

ny for 2 år

(Votering: Bjørn-Widar Saga 27 stemmer, mot Finn Hoff 25 stemmer)

1 varamedlem
2 varamedlem

Arild Fjeldstad (Hedmark)
Birger Steen (Buskerud)

gjenvalgt for 1 år
gjenvalgt for 1 år
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Revisorer

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

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Valgkomite

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

gjenvalgt for 2 år
ikke på valg
gjenvalgt for 2 år

Varamedlem

Steinar Støle (Sørlandets)

gjenvalgt for 1 år

Knut Dagfinn Kjeverud (Hedmark)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Per Harald Sivesind (Vestoppland)
Terje Sandberg (Østerdalen)

ny for 1 år
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

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

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdalen)
Olav Helge Stemkjær (Telemark)
Torbjørn Haugen (Trøndelag)
Roy Ørpen (Buskerud)

ikke på valg
ny for 3 år
ikke på valg
ny for 1 år

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

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Kristian Stubberud (Norsk)
Geir Bakkestuen (Hedmark)
Kurt Ivar Ramsli (Sørlandets)
Dag Olav Kjernsholen (Norsk)

ikke på valg
ny for 3 år
ikke på valg
ny for 1 år

Vararevisor

Fagkomite
Harehundprøver

Varamedlem

AVLSRÅD:
Beagle

Varamedlem

Drever

Varamedlem

Dunker

Varamedlem

Finsk Støver

Varamedlem
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Haldenstøver

Varamedlem

Hamiltonstøver

Varamedlem

Hygenhund

Varamedlem

Luzernerstøver

Varamedlem

Schillerstøver

Varamedlem

Schweizer/Istarski

Varamedlem

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

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Terje Sandberg (Østerdalen)
Rune Briskodden (Buskerud)
Svein Arne Holthe (Trøndelag)
Per Erik Hanstad (Hedmark)

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ny for 1 år

John Anders Nesbakken (Hadeland)
Karl Ole Solberg (Trøndelag)
Thor Ola Svinsås (Trøndelag)
Kenneth Gundersen (Sørlandets)

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ny for 1 år

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

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

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

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
gjenvalgt for 1 år

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Marianne R. Grønvold (Hedmark)
Ole Ingolf Sigurd Saga (Telemark)

ikke på valg
gjenvalgt for 3 år
ikke på valg
ny for 1 år

Etter valget fikk styrets leder Arild Nygård ordet og han takket for den fornyede tilliten som NHKFs
leder. Han takket Representantskapets ordfører Svein Egil Gravråk for et vel gjennomført RS og styret
for godt samarbeid i året som har gått. Rune Sliper, Sørlandet Harehundklubb og Bjørn-Widar Saga,
Aust-Agder Harehundklubb ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer.
Dag Rune Løvberg, Trøndelag Harehundklubb og Arild Eftedal, Vestfold Harehundklubb som gikk av
som styremedlemmer fikk en gave fra NHKF.
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Representantskapsmøtet ble hevet kl. 11.50.

Referent
Mette Køhler Bjørkkjær
Sekretær

Til å undertegne protokollen:

Per Harald Sivesind

Marion Evy Askeland
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