Norske Harehundklubbers Forbund
Kragerø 23. mars 2016

Til RS-deltakerne

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SØNDAG 24. april 2016 kl. 10.00
Det innkalles hermed til representantskapsmøte 2016 på Best Western Oslo Airport Hotell søndag
24. april 2016. Hotellet ligger sentralt på Sør Gardermoen, Museumsveien 26, tlf. 63 94 95 00.
Kommer du med bil følg RV 35. Reiser du med fly eller tog, benyttes shuttlebuss S33 fra flyplassens
plattform B37. Bussen går t/r hotellet hvert 20. minutt, bussturen tar ca. 5- 7 minutter.
Det blir innsjekking på hotellet på lørdag 23. april fra kl.15.00.
Kl. 16.00 – 18.00 har vi et møte der temaene vil være «Informasjonsflyt NM» og «Reveprøver med
støver».
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.
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 klubbene som tidligere.
Husk å ta med nok kontanter slik at vi får gjort opp reisefordelingskassa.
PROGRAM søndag 24. april:
10.00 Representantskapsmøtet begynner
12.30 Lunsj
13.30 Representantskapsmøtet fortsetter
Avsluttes senest kl.17.00

DAGSORDEN
1. Årsberetning 2015
Styret
har i inneværende år bestått av: Leder Stein Wahlstrøm, nestleder Arild Nygård med Dag Rune
Løvberg, Arild Eftedal og Sverre Hennum som styremedlemmer. Sjur Danielsen som 1.varamedlem
har møtt på styremøtene med talerett, men ikke stemmerett.
Mette Køhler Bjørkkjær har vært forbundets sekretær, Rune Hedegart redaktør for Harehunden og
regnskapet er ført av Teamøkonomi DA.
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Styremøter
I beretningsåret har det vært avholdt 6 styremøter med 29 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.
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 2015. Når det gjelder nyautoriserte dommere ble dette fordelt på 8 dommere fra 3 klubber. Det er NKK som autoriserer våre
dommere og følgelig har et ansvar for å kvalitetssikre dette arbeidet, ikke minst med å bidra
økonomisk både til etterutdanning og kursing av nye dommere. I denne saken har vi fått gode
gjennomslag og aksept for saken og har mottatt støtte til dette etter intensjonen. Disse midlene blir
tilbakeført klubbende etter søknad.
NHKF håper vi også i fremtiden får tildelt disse midler, som er av stor betydning for kvaliteten på vår
dommerstand. NKKs representantskap i 2015 vedtok en reduksjon i budsjettet for dommer- og
etterutdanning, slik at for utbetalingene i 2016 vil stønadsbeløpet bli ca. halvert.

Medlemsutviklingen
Ved utgangen av 2015 var det 3056 medlemmer, noe som er en nedgang på 20 medlemmer fra
foregående år. Fortsatt oppfordres klubbene til å bruke medlemssystemet i NKK for å administrere
sine medlemmer.
I NKKs medlemssystem er det mulig for alle lokalklubbene å gå inn og hente ut all historikk rundt sine
medlemmer. Vi har løpende kontakt med NKKs dataavdeling når det gjelder kontingentinnkreving og
medlemssystemet.
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 2015.
Avlsrådene
Vi kan igjen registrere at avlsrådene tar hånd om de aller fleste parringene. Når så mange som 3 av 4
oppdrettere i snitt benytter våre avlsråd, så forteller det at de nyter tillit, og de utgjør derfor en viktig
ressurs for å ivareta våre raser i så vel et kort som langsiktig perspektiv.
NKK arrangerte på våren to-dagers kurs for avlsråd hvor representanter fra beagle, drever, dunker,
finskstøver og schweizerstøver deltok. Avl og genetikk er et omfattende fagfelt som stadig går
framover. Derfor er det viktig at våre avlsråd til enhver tid oppdaterer seg i slike fora.
I mai møttes avlsrådene igjen til samling på Gardermoen under ledelse av forbundets avlsrådskontakt.
Sunnhetsutvalget i NKK innvilget i oktober NHKFs RS-vedtak om å innføre registreringssperre for
rasen finskstøver. Det innebærer at finskstøvere som blir paret etter 1. april 2016, ikke får registrert
nye avkom dersom de har flere enn 33 registrerte avkom fra før. Hunder som har 32 eller færre
registrerte avkom, får registrert hele kullet som normalt. Bestemmelsen gjelder både for tisper og
hanhunder. Mer om dette på NHKFs hjemmeside: http://nhkf.net/index.php/avlsrad/403-vedtaketfra-sunnhetsutvalget-nkk-vedr-søknad-om-avlssperre-på-finsk-støver
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Eksteriørdommerkonferanse
NHKF arrangerte den 7.-8. februar 2015 eksteriørdommerkonferanse i samarbeid med Autoriserte
Hundedommeres Forening. Leder for komiteen var Arnstein Hagen. Det deltok 19 dommere på
konferansen. Rasene som sto på agendaen var finskstøver, hamiltonstøver og drever. Til konferansen
ble det utarbeidet nytt rasekompendium på finskstøver. For drever er nytt kompendium skrevet,
men innsamling av bilder har tatt tid. Nytt kompendium vil være ferdig første halvdel av 2016. For
hamiltonstøver ble det svenske kompendiet benyttet. Konferansen ble avsluttet med en
gjennomgang av de tre norske rasene. Konferansen ble holdt åpen, der hundeeiere og andre
interessenter for rasen fikk overvære konferansen. Det kom mange gode tilbakemeldinger på
konferansen, så vi retter en stor takk til komiteen.
Harehunden
kommer ut med 4 nummer i året. Rune Hedegart har vært redaktør av Harehunden i 2015.
Stofftilgangen er god, men det ønskes fortsatt mer stoff fra medlemmene/klubbene.
Hjemmeside
Arild Nygård er redaktør for hjemmesiden. Det er opp til klubber og medlemmer å benytte seg av
hjemmesiden, til f.eks. annonsering. Hundeannonser kan kun legges inn av medlemmer i norske
harehundklubber (klubb og medlemsnummer må oppgis). NHKF kommer nå på Facebook, og denne
siden blir administrert av redaktørene for Harehunden og hjemmesiden.
Norgesmesterskap
NM for småhund ble 7-8/11-2015 arrangert med Vestoppland Harehundklubb som teknisk arrangør.
Her var alt lagt til rette for et godt mesterskap. Arrangørene hadde gjort en meget bra jobb.
Nr.1 beagle Tyriberget’s Kikki

Eier: Arve Hansen

Nr.2 drever Bloksbergs Vivva

Eier: Terje Korsmo

Nr.3 drever Skåntorpgårdens Frida

Eier: John Kristian Solbrekke

NM for støver ble 20-21/11-2015 arrangert med Aust Agder Harehundklubb 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

Eier: Rolf Syvertsen

Nr. 2 dunker Nordshaugs Donna

Eier: Bent Vidar Larsen

Nr. 3 finskstøver Pirjo

Eier: Kjell Jan Moseid

NHKF gratulerer både arrangører og deltagere med fin innsats.
Nordiske og internasjonale aktiviteter
Nordisk mesterskap for drever
Ble i avholdt 5/12-2015 på Vindfjelltunet, Vestfold. Norge stilte med fire hunder. Stuttfot’s Ø-Timber
til Gjermund Lie nr. 1 og Nordisk Mester, Skåntorpgårdens Frida til J.K. Solbrekke og O.J. Henriksen
nr. 2, Sagløkkens B-Luna til Arild Andersen nr. 4, Bloksbergs Vivva til Terje Korsmo nr. 5.
Lagkonkurransen ble: nr.1 Norge, nr.2 Sverige og nr.3 Finland. NHKF gratulerer.
Side 3 av 19

Nordisk mesterskap for beagle
Mesterskapet ble avhold 19.-21. november i Nykärleby i Finland. Her var det godt tilrettelagt for et
fint mesterskap. Norge stilte med tre hunder. Våttåfjellets Dexter til Bente Svartbekk og Jon Terje
Kirkaune nr. 6, Lillie til Arild Sørensen nr 7 og Sonja til Geir Håland nr. 8. Tellende losdyr er kun hare!
Finland vant med Sverige og Norge på de neste plassene. NHKF gratulerer.
Europapokalkonkurransen
Europapokal-konkurransen ble arrangert i San Marino 6. og 7. mars 2015. Norge deltok med to
hunder. Dette var dunker Gjermaa’s Toya til Øystein Kvisler og haldenstøver Dorthe til Rune Strøm.
De norske hundene på nederste halvdel av resultatlista. Europamester ble luzernerstøver fra Sveits.
Nr.2 ble drever fra Sverige. NHKF gratulerer de norske deltakerne med innsatsen.
Rovdyr
Også i 2015 var ulven en truende faktor når det gjelder vår jaktutøvelse. I mange av de gode
jaktterrengene har det vært forbundet med stor fare å slippe en harehund. RS-2015 besluttet å legge
ned rovdyrutvalget i NHKF og gå inn i et samarbeid med de andre jakthundklubbene i
Jakthunddivisjonen (JD).
Representanter fra NHKF i Norsk Kennel Klub
Per Harald Sivesind (Vestoppland) har vært styremedlem i Hovedstyret (HS). Han frasa seg gjenvalg i
november 2015.
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 ble han valgt inn
som leder av NKKs valgkomite’ for to år på NKKs RS i november.
Tom Wenger (Romerike) er FCI-representant for harehunder i gruppe 6.
Einar Rønneberg (Østfold) er representant for harehundene i Kompetansegruppa for oppfølging av
NKKs rovdyrpolicy.
Sluttkommentar
2015 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.
Den elektroniske påmelding til våre jaktprøver fungerer meget bra. DogWebArra fungerer bra, men
det vil fortsatt være ting som kan bli bedre. NKK ønsker ikke å utføre endringer i programmet, da det
er skjørt og fungerer på sitt vis. De større endringene blir tatt med når det en gang i fremtiden
kommer et nytt dataprogram.
Det har også i 2015 vært et meget godt samarbeid med Jakthunddivisjonen (JD). Gjennom dette
samarbeidet er vi meget slagkraftige i spørsmål og saker som berører oss. Vil også berømme den
forståelse og vilje til samarbeid som NKK har vist oss.
Stein Wahlstrøm
sign.

Arild Nygård
sign.

Dag Rune Løvberg
sign.

Arild Eftedal
sign.

Sverre Hennum
sign.

Sjur Danielsen
sign.
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2. Regnskap
På RS-møtet april 2015 ble det besluttet et budsjett i balanse. Også i 2015 ble resultatet bedre enn
forventet. Samlet overskudd 2015 ble på kr. 38.626,Forsiktig budsjettering av inntekter utgjør det vesentligste av overskuddet. Det ble en mindre
reduksjon av kontingentinntektene enn hva forventningen var. Hva mva-kompensasjon angår
budsjetterte vi utbetaling på nivå med 2014. Det ble 40 % høyere, hele 56.387 kroner. Dette er
vanskelige budsjettposter. Posten Harehunden havner kr. 23.793,- lavere enn budsjettert. Her er
annonseinntektene ca. 10.000 kroner lavere enn fjoråret, mens trykkekostnader etc. går vesentlig
ned. Kostnadssiden for øvrig, som er i størrelsesorden ca. ½ million kroner havner ca. 16.000 kroner
over budsjett, styret vil følge kostnadsutviklingen nøye i 2016. I balansen Pr. 31.12.2015 hadde vi kr.
1 163 431,48 i eiendeler. Dette fordeler seg på kortsiktige fordringer og bankinnskudd. Det er
kortsiktig gjeld eller avsetninger for forpliktelser på til sammen kr 172 870,00. Egenkapitalen er på kr.
990 561,48.
NHKF har med dette en solid økonomi.
For nærmere detaljer, se vedlagte regnskap.
3. Kontingent
Ingen endringer.
4. Søknad om medlemskap for nye klubber
Ingen søknader innkommet.
5. Forslag om utnevnelse av nye æresmedlemmer
Ingen forslag.
6. Innkomne forslag:
6a) Sørlandets Harehundklubb
Vedtektsendring § 3-3
SHK fremmer forslag om å lage en tilsvarsordning på innkomne forslag til RS. Dette for å se om det
kan øke og inspirere aktiviteten i klubbene, samt unngå at forslag fremmes uten at det er godt
forankret i klubbene.
Forslaget vil ha en følgende ordlyd:
Saker til RS sendes styret i NHKF innen 1. februar.
Klubbene får da en tilsvarsfrist ut måneden dvs. til 1. mars på innkomne forslag, dette for at
klubbene skal kunne fremme motforslag eller støtte erklæringer samt justeringer av de mottatte
forslag, dette gjelder også valg.
Det kan ikke komme nye saker i perioden som er omtalt som tilsvarsperiode. Det må omhandle det
de saker som ligger på bordet innen 1. februar.
Sekretær sender ut de innkomne forslag uten styre behandling i første runde, etter 1. mars er boka
stengt og styret kan sette en dagsorden med forslag/motforslag.
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NHKF fremmer også sine egne forslag i første runde, slik at vi i klubbene kan diskutere alle forslag til
RS, slik at vi stemmer med overbevisning etter å satt oss grundig inn i for og motforslag.
Teknisk gjennomføring og datoer står NHKF fritt til å komme med forslag, det må være
gjennomførbart for NHKF i henhold til de andre fristene i vedtektene.
Styrets innstilling:
Ref. sak 6b) Lovendring for NHKF har forbundsstyret kommet med forslag om å endre § 3-3 der
innsendingsfristen på kandidater og saker til RS fra 15. februar til 1. mars.
Utover denne endringen støtter ikke styret forslaget.

6b) Norske Harehundklubbers Forbund
Lovendring for Norske Harehundklubbers Forbund

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954.
Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012
Kap 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Forbundets 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, og NHKF er
derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. NHKF plikter også å vedta lover som
pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
NHKF omfatter de rasene i Gruppe 6, som til enhver tid er tildelt NHKF fra NKK.
§1-2 Formål
NHKF har til formål å ivareta 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 harehundraser. Formålet søkes fremmet ved:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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/utstillinger representasjonsprøver.
Å utdanne jaktprøvedommere, instruktører og bidra til kompetanseheving.
Å utgi medlemsblad og drive egen hjemmeside.
Å iverksette øvrige tiltak som antas og gavne formålet.

§1-3 Definisjoner
Forbundets organer
-

Representantskapsmøtet, RS
Ekstraordinært representantskapsmøte
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-

Ordfører i Representantskapsmøtet
Styret
Revisorer
Valgkomité
Regionale harehundklubber
Avlsråd
Raseforeninger

Kap 2 Medlemskap og krav til dette
§ 2-1 Medlemskap
Som medlem kan opptas klubb/raseforening som arbeider for å fremme NHKFs formål og som har
lover i samsvar med Norsk Kennel Klubs lovmal og NHKFs lover.
NKKs lovmal gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i
medlemsklubbenes/raseforeningenes eget lovverk.
Klubben/raseforeningen må stå tilsluttet med alle sine medlemmer.
Medlemsklubbene/raseforeningene er forpliktet til å støtte NHKFs og NKKs virksomhet.
For å søke medlemskap må det foreligge minst 40 medlemmer.
Styret kan nekte å oppta klubb/raseforening som antas å kunne skade NHKF eller hundesaken. Ingen
klubber/raseforeninger har krav på medlemskap i NHKF.
§ 2-2 Medlemskontingent
Alle medlemmer i NHKFs medlemsklubber/raseforeninger skal betale den kontingent som er fastsatt
av NHKFs Representantskap.
Alle medlemmene i NHKFs medlemsklubber skal også betale en grunnkontingent til NKK med den
størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap.
Samt kontingent til medlemsklubben, fastsatt av klubben/raseforeningens årsmøte.
Et medlem kan kun være hovedmedlem i en harehundklubb, dersom medlemmet ønsker å stå som
medlem i flere klubber blir man som sidemedlem tilknyttet disse
§2-3 Medlemsplikter
Medlemsklubbene/raseforeningene er forpliktet til å støtte NHKFs og Norsk Kennel Klubs virksomhet
samt å følge NHKFs og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.
NHKF har ansvar for å godkjenne medlemsklubbenes/raseforeningenes vedtekter.
§ 2-4 Opphør av medlemskap
Klubbens/raseforeningens 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 Representantskapsmøte kan vedta oppsigelse av medlemsklubb/raseforening dersom
det finner dette ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 måneder etter at RS fattet sitt vedtak.
c) Vesentlig mislighold av forpliktelser eller når medlemsklubben/raseforeningen opptrer på en
slik måte at det må antas å skade NHKFs eller NKKs anseelse utad.
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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 skal få gjennomføre alle innvilgede arrangementer.
§ 2-5 Disiplinære reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra
medlemsklubber/raseforeninger sendes NHKF. Medlemsklubb/raseforening i NHKF kan ikke
selvstendig bringe saker etter NKKs lover kap. 7 til NKK.
Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
NHKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet (RS), og avholdes hvert år innen utgangen av
april.
RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak som
krever 2/3 flertall, og beslutning om oppløsning av NHKF som 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 avstemning.
§3-2 Møte og stemmerett
Alle NHKFs medlemsklubber/raseforeninger har møterett og stemmerett på
Representantskapsmøtet. Hver medlemsklubb/raseforening har stemmetall i henhold til denne
fordelingsnøkkel:
0-100 medlemmer:

1 stemme

101-200 medlemmer:

2 stemmer

201 og flere medlemmer:

3 stemmer

Medlemstallet som skal legges til grunn, er medlemstallet i NKK per 31.12. foregående år.
Alle medlemskap til personer over 15 år har fulle medlemsrettigheter i klubbene, 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.
NHKFs styremedlemmer har stemmerett i RS.
På NHKFs Representantskapsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men
ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Dato for neste års RS skal vedtas og bekjentgjøres på inneværende års RS.
Det skal av Styret innkalles til ordinært RS innen 15. januar. Fullstendig saksliste og sakspapirer må
være utsendt senest 4 uker før årsmøtet avholdes.
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Med innkallelsen skal følge:
- Dagsorden
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Fastsettelse av kontingent
- Budsjett for neste år
- Aktivitetsplan
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/
poststemplet senest 1. mars.
- Forslag eller saker som medlemsklubbene/raseforeningene eller Styret ønsker behandlet.
Forslag fra medlemsklubbene/raseforeninger må være styret i hende/poststemplet
senest 1. mars.
§3-4 Representantskapets oppgaver
Representantskapets oppgaver er å:
a) godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, herunder fullmakter, innkallingen og
dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) oppnevne referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) behandle Styrets årsberetning.
d) godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) fastsette kontingent
f) godkjenne budsjett for neste år.
g) opprette og nedlegge klubber/raseforeninger.
h) behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden
skal det i tillegg til de rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag ved
valg er i hovedsak ikke tillatt, og kan kun aksepteres dersom kandidater til verv ikke er foreslått i
innkallingen, eller dersom foreslåtte kandidat av andre grunner ikke er valgbar.
i) Vedta instruks for organer som oppnevnes av Representantskapsmøtet.
j) Forslag om utnevnelse av æresmedlemmer.
k) Godkjenne aktivitetsplan
l) Velge:
- Ordfører uten stemmerett i Representantskapet for 2 år.
- Varaordfører uten stemmerett i Representantskapet for 1 år.
- Leder for 2 år
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- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år.
- 2 varamedlemmer for 1 år.
- 2 revisorer med vararevisor for 2 år.
- Fagkomite, 3 representanter for 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.
- Valgkomité med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.
- 3 avlsråds-representanter for tre år til godkjente raser, samt 1 vararepresentant for 1 år.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i NHKF. Medlemmer og varamedlemmer av Styret kan ikke ha verv i avlsråd
eller raseforeninger.
§3-5 Ekstraordinært representantskapsmøte
Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes hvis Representantskapsmøtet, Styret eller minst 10
% av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes innen 8 uker.
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på
dagsorden kan fremsettes under det ekstraordinære representantskapsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært representantskapsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er NHKFs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer det, eller når ett av styremedlemmene krever det. Alle
beslutninger treffes med alminnelig flertall. Det skal føres protokoll over styremøtene.
§4-3 Styrets oppgaver er å:
-

lede NHKF mellom Representantskapsmøtene
beramme og avholde Representantskapsmøter
drive NHKF i samsvar med NHKFs formål.
gjennomføre beslutninger truffet av RS.
oppnevne komiteer og representanter for NHKF.
utarbeide retningslinjer for komiteer, avlsråd, redaktører,
sekretær og kasserer.
søke å koordinere sine aktiviteter med andre
klubber/raseforeninger.
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-

velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor
styret, samt redaktører til tidsskrift og hjemmeside.

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
RS velger revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til
Representantskapsmøtet.
§5-3 Avlsråd
Avlsrådene skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. For å oppnå kontinuitet i avlsrådene skal
kun ett 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 fagkomitemedlem være på valg hvert år.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Raseforeninger – medlemsregistrering – kontingent innkreving - arrangement
§6-1a Medlemshåndtering
- Innmelding i medlemsklubb/raseforening skjer via NKKs hjemmeside.
- Innkreving av medlemskontingent skjer via NKKs medlemsregister og kontigentsystem.
§6-1b Arrangement
-Det er kun lokal Harehundklubb som kan søke/arrangere jaktprøver, utstillinger, utdanne dommere.
§6-2 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.
§6-3 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK, jfr. Norsk Kennel Klubs lover § 6-1.
§6-4 Æresmedlem/hederstegn
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som NHKFs æresmedlemmer. Det kreves
2/3 kvalifisert 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.
§6-5 Oppløsning
For å oppløse NHKF kreves det minst 3/4 flertall på ordinært Representantskapsmøte. Beslutningen
må stadfestes på ekstraordinært representantskapsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen
gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
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Ved oppløsning tilfaller NHKFs midler et av Representantskapsmøtets bestemt formål. Bestemmer
ikke Representantskapsmøtet noe spesielt, tilfaller midlene NKK.
Styrets innstilling:
Styret foreslår at RS godkjenner justeringene av lovene.

6c) Sørlandets Harehundklubb
Forslag til endring av uttaksregler for Distriktmesterskap Støver (kvalifisering til
Norgesmesterskapet)
Forslag:
-

Det innføres krav til N JCH for å delta på DM.
Én felles påmeldingsfrist for DM.
Hunder som blir stående på reservelista i ett distrikt får tilbud om å starte i det distriktet som
ligger nærmest dem, som har ledige plasser på DM.

Bakgrunn for forslaget: Norgesmesterskapet for Støver avholdes årlig og har som formål å kåre
Norges beste harehund (Støver). Det er forhåndsbestemt at NM skal bestå av 20 støvere.
Harehund-Norge er i dag inndelt i fem distrikt hvorpå disse internt har 4 NM-plasser hver, å
konkurrere om. Hvert distrikt plikter således å ta med 25 hunder(hvis påmeldt, et eventuelt høyere
antall må oppgis i jaktprøvens annonse).
Det har alltid vært litt konflikt i forhold til at enkelte distrikt har en stor overtegning av antall
påmeldte hunder, mens andre distrikt ikke klarer å fylle opp startlista med 25 hunder. Denne
problemstillingen har årlig vandret litt fra distrikt til distrikt og fører til at altfor mange gode hunder
blir stående hjemme og ikke får muligheten til å delta i kampen om NM-tittelen.
To eksempler:
*I 2015 hadde vi blant annet en hund med 9*1ep som ikke får delta i kampen om å bli Norges beste
harehund. Det gjorde derimot dattera på 17 mnd., med 2*1åp, som fikk delta i et annet distrikt.
Dette kan umulig være verken rettferdig eller riktig, når man skal kåre landets beste støver?
*I 2015 var det påmeldt 38 jaktchampioner til DM i Telemark. Det tilsvarende tallet i Østfold var 10, i
Trøndelag 13, i Østerdalen 15 og i Gudbrandsdalen 21.
En endring av distrikt kunne vært en løsning, men den ville bare vært kortsiktig, siden antallet
jaktchampioner endres hele tiden. Derfor ønsker vi å komme med følgende løsningsforslag:
-

Samme distriktsinndeling som i dag, og samme rekkefølge på avholdelse av DM, og fortsatt
krav om å kunne ta med 25 hunder.
Krav om N JCH for å delta på DM.
En felles påmeldingsfrist for DM, og normal fordeling av hunder. Vi vil da sitte igjen med
distrikt som har overtegninger og distrikt som har flere ledige plasser.
Forslaget går da ut på, at distriktene melder inn antall påmeldte hunder med dertil ledige
plasser/overtegninger til NHKF. NHKF lager så ei felles reserveliste fordelt på alder (eldste
først), hvorpå reservene så får tilbud om å fylle opp plassene i distriktene (geografisk
nærmest) som ikke er fulltegnet.
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Dette vil føre til litt mer jobb for NHKF, men da vil vi slippe den årlige diskusjonen om at championhunder ikke får muligheten til å kjempe om NM-tittelen, mens nærmest umeritterte hunder får
muligheten til å kvalifiseres seg i andre distrikt. Vi ønsker jo alle at de beste hundene skal være med i
konkurransen om å bli landets beste støver.
En slik fordeling passer også på at championer innen eget distrikt får fortrinnsrett og kommer med
«på hjemmebane». Kravet om championat for å delta gjør også at hunder i andre distrikt, ikke vil gå
på bekostning av hunder i eget distrikt.
Mange påmeldinger i flere distrikt viser at NHKF pr nå har et spennende produkt å selge. Dette vil gi
endringer som hos folk flest anses som rettferdige, så denne interessen forhåpentligvis
opprettholdes og kanskje til og med økes. Verdien av å stille på eliteprøver og føre hunden til
championat vil også økes, noe som igjen er positivt for videre avl.
En slik fordelingsnøkkel vil fungere uavhengig av hvilke distrikt som er overtegnet.
Andre alternativer vi har vurdert er klubbmesterskap før DM (som i Sverige), eller en samlet felles
påmelding til NHKF, men begge disse vil føre til mer jobb i lokal klubb/NHKF. Eventuelt kan man se på
endring av distriktsinndelingen, men vi er redd dette også bare vil være kortsiktig.
Slik vi i SHK ser det, er vårt endringsforslag ikke en revisjon av jaktprøvereglene, men et forsalg om
endring av uttakskriteriene. Derfor trenger vi ikke vente på neste revisjon av jaktprøvereglene for å få
inn dette som en prøveordning.
Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget. Uttaksreglene til DM tas opp til vurdering i forbindelse med neste
revisjon av jaktprøvereglene i 2019.

6d) Norske Harehundklubbers Forbund
Jaktprøver med klovvilt som losdyr i januar/februar?
Det har siden 2012 vært en prøveperiode for prøver i januar/februar der losdyr har vært klovvilt.
Daværende forbundsstyre gjorde et vedtak om ikke å være med på denne prøveordningen.
Prøveperioden er nå opphevet, og Norsk Jakthundkomite’ har gjort et vedtak etter likhetsprinsippet
om at småhunder kan starte på jaktprøve i januar og februar med klovdyr som losdyr. NJK minner om
at klimatiske forhold alltid skal vurderes. Dette vedtaket gjelder alpinsk dachsbracke, basset og
dachs. (NJK sak 25/15 og 33/15).
NHKF har fått en muntlig henvendelse fra en harehundklubb som også ønsker å arrangere jaktprøver
med klovvilt som losdyr i januar og februar.
Styrets innstilling:
Forbundsstyret har sendt saken på høring til klubbene, og tilbakemeldingene har vært av ulik
oppfatning. Under tvil vil styret sende en søknad til NKKs Jakthundkomite’ (NJK) om muligheten til å
åpne for drevprøver i januar og februar. For eventuelt kunne åpne for en prøveperiode før neste
regelrevisjon i 2019. Det må utarbeides egne retningslinjer til denne prøveperioden. Forbundsstyret
ønsker stå fritt til å bestemme hvilken prøvetype som skal kjøres i prøveperioden.
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7. Aktivitetsplan 2016
Se vedlagte aktivitetsplan for 2016.
8. Budsjett
Se vedlegg av budsjett 2016 (Excel).
9. Representantskapsmøte 2017
Det bes om Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen søndag 23.april 2017
10. Valg representantskapsmøte 2016
Representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid (Telemark)
valgt for 2 år (2015)
Representantskapets varaordf. Svein Egil Gravråk (Romerike) valgt for 1 år (2015)
Forslag innkommet fra harehundklubbene:
Representantskapets varaordfører: Svein Egil Gravråk (Romerike) forslag fra Romerike.
Valgkomiteens innstilling:
Svein Egil Gravråk (Romerike)

STYRET:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

gjenvalg som varaordfører for 1 år (2016)

Stein Wahlstrøm (Østfold)
Arild Nygård (Norsk)
Arild Eftedal (Vestfold)
Dag Rune Løvberg (Trøndelag)
Sverre Hennum (Buskerud)

1 varamedlem : Sjur Danielsen (Østfold)
2 varamedlem : Kjell Myrås (Norsk)

valgt for 2 år (2014), tar ikke gjenvalg
valgt for 2 år (2015)
valgt for 1 år (2015)
valgt for 2 år (2014)
valgt for 2 år (2015)
valgt for 1 år (2015)
valgt for 1 år (2015)

Forslag innkommet fra harehundklubbene på styremedlemmer/varamedlemmer:
Forslag fra Aust-Agder:
Styremedlem: Kåre Usterud (Aust-Agder), ny
1. Varamedlem: Kåre Usterud (Aust-Agder). Forslaget gjelder om Usterud ikke blir valgt som
styremedlem.
Forslag fra Buskerud:
Leder: Arild Nygård (Norsk), ny
Nestleder: Sjur Danielsen (Østfold), ny
2.varamedlem: Birger Steen (Buskerud), ny
Forslag fra Østfold:
Styremedlem: Dag Rune Løvberg (Trøndelag), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Arild Nygård (Norsk)
Nestleder: Sjur Danielsen (Østfold)

velges for 2 år (2016)
velges for 2 år (2016)
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Styremedlem: Dag Rune Løvberg (Trøndelag)
Styremedlem: Arild Eftedal (Vestfold)
Styremedlem: Sverre Hennum (Buskerud)
1. varamedlem: Per Olav Bergli (Vestoppland)
2. varamedlem: Birger Steen (Buskerud)

velges for 2 år (2016)
velges for 2 år (2016)
ikke på valg.
velges for 1 år (2016)
velges for 1 år (2016)

REVISORER:

Jan Ove Torkildsrud (Norsk)
Jan Kristiansen (Norsk)
Asbjørn Skaug (Buskerud)

valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2015)

VALGKOMITE:

Tom Wenger (Romerike) Leder,
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Steinar Støle (Sørlandet)

valgt for 2 år (2014)
valgt for 2 år (2015)
valgt for 2 år (2014)

Varamedlem

Arne Marius Kirkaune (Trøndelag)

valgt for 1 år (2015)

Vararevisor

Forslag innkommet fra harehundklubbene:
Forslag fra Romerike:
Leder: Tom Wenger (Romerike) gjenvalg 2 år (2016)
Forslag fra Østfold:
Leder: Tom Wenger (Romerike) gjenvalg 2 år (2016)
Valgkomiteens innstilling:
Leder: Tom Wenger (Romerike)
Medlem: Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Medlem: Trond Revhaug (Nord-Trøndelag)
Varamedlem: Steinar Støle (Sørlandet)

gjenvalg 2 år (2016)
ikke på valg
velges for 2 år (2016)
velges for 1 år (2016)

FAGKOMITE HAREHUNDPRØVER:
Tom Høibakk (Hadeland)
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Leif Håkon Berg (Romerike)
Varamedlem Hans Chr. Hauge (Norsk)

valgt for 3 år (2013)tar ikke gjenvalg
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag innkommet fra harehundklubbene:
Forslag fra Østfold:
Medlem: Stein Wahlstrøm (Østfold), ny
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Carl-Johan Rimstad (Hadeland)
Medlem:
Leif Håkon Berg (Romerike)
Medlem:
Stein Wahlstrøm (Østfold)
Varamedlem:
Hans Chr. Hauge (Norsk)

ikke på valg
ikke på valg
velges for 3 år (2016)
gjenvalg for 1 år (2016)
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AVLSRÅD:
Dunker

Varamedlem

Vegar Sølvsberg (Vestoppland)
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Jan Havdal (Trøndelag)
Simen Pedersen (Østerdalen)

valgt for 1 år (2015)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Dunkerringen:
Medlem:
Vegard Sølvsberg (Vestoppland), gjenvalg
Varamedlem:
Simen Pedersen (Østerdalen), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Vegard Sølvsberg (Vestoppland)
Medlem:
Bård Ørbak-Larsen (Norsk)
Medlem:
Jan Havdal (Trøndelag)
Varamedlem:
Simen Pedersen (Østerdalen)

Hygenhund

Varamedlem

John Anders Nesbakken (Hadeland)
Karl Ole Solberg (Østfold)
Boye Ølstøren (Trøndelag)
Torbjørn Kallhovd (Sørlandet)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 1 år (2016)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Hygenringen:
Medlem:
John Anders Nesbakken (Hadeland), gjenvalg
Varamedlem:
Torbjørn Kallhovd (Sørlandet), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
John Anders Nesbakken (Hadeland)
Medlem:
Karl Ole Solberg (Østfold)
Medlem:
Boye Ølstøren (Trøndelag)
Varamedlem:
Torbjørn Kallhovd (Sørlandet)

Haldenstøver

Varamedlem

Per Engen (Hadeland)
Rune Strøm (Østfold)
Jonny Brustad (Romerike)
Knut Johan Hoel (Vestoppland)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
velges for 1 år (2016)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Haldenstøverklubben:
Medlem:
Jan Arne Haugom (Vestoppland), ny
Varamedlem:
Knut Johan Hoel (Vestoppland), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Rune Strøm (Østfold)
Medlem:
Jonny Brustad (Romerike)
Medlem:
Jan Arne Haugom (Vestoppland)
Varamedlem:
Knut Johan Hoel (Vestoppland)

ikke på valg
ikke på valg
velges for 3 år (2016)
gjenvalg for 1 år (2016)
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Finskstøver

Varamedlem

Arnfinn Kristiansen(Vestoppland)
Per Sandåker (Telemark)
Per Kristiansen (Norsk)
Kristian Stubberud (Norsk)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Finskstøverforeningen:
Medlem:
Kristian Stubberud (Norsk), ny
Varamedlem:
Tormod Gjerdbakken(Gudbrandsdalen), ny
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Per Sandåker (Telemark)
ikke på valg
Medlem:
Per Kristiansen (Norsk)
ikke på valg
Medlem:
Kristian Stubberud (Norsk)
velges for 3 år (2016)
Varamedlem:
Tormod Gjerdbakken (Gudbrandsdalen) velges for 1 år (2016)

Hamiltonstøver

Varamedlem

Terje Sandberg (Østerdalen)
Rune Briskodden (Buskerud)
Eskil Nerkvern (Hedmark)
Morten Midtsundstad (Hedmark)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2014)

Forslag fra Hamiltonringen:
Medlem:
Terje Sandberg (Østerdalen), gjenvalg
Varamedlem:
Morten Midtsundstad (Hedmark), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Terje Sandberg (Østerdalen)
Medlem:
Rune Briskodden (Buskerud)
Medlem:
Eskil Nerkvern (Hedmark)
Varamedlem:
Morten Midtsundstad (Hedmark)

Drever

Varamedlem

Lena L. Halvorsen (Telemark)
Anne-Margrethe Tangen (Østfold)
Ole Lund (Romerike)
Glenn Espen Sparby (Hedmark)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 1 år (2016)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Norsk Dreverring:
Medlem:
Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdalen), ny
Varamedlem:
Knut Jørgen Norby (Østfold), ny
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Anne Margrethe Tangen (Østfold)
ikke på valg
Medlem:
Ole Lund (Romerike)
ikke på valg
Medlem:
Øyvind Hårstadhaugen (Gudbrandsdal) velges for 3 år (2016)
Varamedlem:
Knut Jørgen Nordby (Østfold)
velges for 1 år (2016)
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Beagle

Varamedlem

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

valgt for 2 år (2014)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Beagleringen Norge:
Medlem:
Stein Aasheim (Nord-Trøndelag), gjenvalg
Varamedlem:
Bjørn Halvorsen (Østfold), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Stein Aasheim (Nord-Trøndelag)
Medlem:
Nils Kjøsnes (Trøndelag)
Medlem:
Bjørnar Tønnesen (Vestlandet)
Varamedlem:
Bjørn Halvorsen (Østfold)

Luzernerstøver

Varamedlem

Arnt Skeibrok (Aust Agder)
Geir Holden (Norsk)
Tom Bråten (Romerike)
Knut Lundberg (Østerdalen)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 1 år (2016)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Luzernerringen:
Medlem:
Arnt G. Skeibrok (Aust-Agder), gjenvalg
Varamedlem:
Knut Lundberg (Østerdalen), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Arnt G. Skeibrok (Aust-Agder)
Medlem:
Geir Holden (Norsk)
Medlem:
Tom S. Bråten (Romerike)
Varamedlem:
Knut Lundberg (Østerdalen)
Schillerstøver

Varamedlem

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

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg 1 år (2016)
valgt for 2 år (2014)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)

Forslag fra Norsk Schillerstøverklubb:
Medlem:
Erik Føreland Johnsen (Norsk), gjenvalg
Varamedlem:
Toralf Fuglesang (Buskerud), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Erik Føreland Johnsen (Norsk)
Medlem:
Leif Juliussen (Trøndelag)
Medlem:
Trond Dokken (Gudbrandsdal)
Varamedlem:
Toralf Fuglesang (Buskerud)

Schweizer/Istarski

Varamedlem

Ole N. Sand (Vestoppland)
Harald Willersrud (Romerike)
Ronny Steen (Buskerud)
Svein Andreassen (Vestoppland)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 1 år (2016)

valgt for 3 år (2013)
valgt for 3 år (2015)
valgt for 3 år (2014)
valgt for 1 år (2015)
Side 18 av 19

Forslag fra Schweizerringen:
Medlem
Ole N. Sand (Vestoppland), gjenvalg
Varamedlem:
Svein Andreassen (Vestoppland), gjenvalg
Valgkomiteens innstilling:
Medlem:
Ole N. Sand (Vestoppland)
Medlem:
Harald Willersrud (Romerike)
Medlem:
Ronny Steen (Buskerud)
Varamedlem:
Svein Andreassen (Vestoppland)

gjenvalg for 3 år (2016)
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalg for 1 år (2016)

Vedlegg:
Regnskap 2015
Aktivitetsplan 2016
Budsjett 2016

Med hilsen
Ordfører i representantskapet
Kjell Jan Moseid
sign.
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