
Representantskapsmøte, Hell, 29.04.2017 

 

Det har vært RS 2017 på Hell, Stjørdal, med engasjerte delegater og avgjørelser 

i viktige saker. 

 

Representantbenken fra Sør-Trøndelag EHK, Norges nest største klubb 

Leder for Forbundsstyret, Knut Jørgen Herland, tok ikke gjenvalg og ny leder er 

Jan Helge Nordby. Herland hadde trukket seg fra gjenvalg etter at fristen for å 

komme med forslag var gått ut, slik at det var bare valgkomiteen som kunne 

fremme forslag på ny leder i Forbundet. RS etterlyste mer informasjon om 

denne spesielle situasjonen vedr. ledervalget, men Nordby ble som eneste 

kandidat valgt med akklamasjon.  

Forbundsstyret har sendt nye Fellesbestemmelser til bandhundregelverket til 

NKK, uten å fremme det nye forslaget for RS. I forbindelse med en sak som S-T 

EHK fremmet vedr. Fellesbestemmelser, måtte FS komme med et standpunkt 

hvor de erkjente at det er RS som vedtar Fellesbestemmelser, som er spesifikke 

for bandhund- og løshundprøver.  Det var prinsipielt viktig å få fastslått hvem 



som har beslutningsmyndighet for endring av Fellesbestemmelsene, for at RS 

ikke skal få redusert beslutningsmyndighet. 

Det ble vedtatt nye løshundregler som har vært på høring. 

Økonomien gikk med et overskudd på ca. kr. 300.000,-.  

Det var fremmet forslag på RS om at områdeklubbene skulle ettergi lån som 

Forbundet måtte ta opp til noen områdeklubber for å dekke erstatningskravet fra 

Egmontsaken i fjor, ved å øke medlemskontingenten betraktelig. Dette ble ikke 

vedtatt da man fryktet at dette ville medføre reduserte medlemstall og redusert 

aktivitet.  S-T EHK informerte RS om at vi har rekruttert 70 nye medlemmer på 

2 år som gir en økt inntekt til Forbundet på nesten kr. 16.000,- som er et bedre 

bidrag til økonomien enn å pålegge allerede innmeldte medlemmer enda høyere 

medlemskontingent. Kontingenten ble vedtatt øket til kr. 5,- som tilsvarer 

prisøkningen i samfunnet. 

Nord-Trøndelag EHK hadde foreslått å fjerne kravet om HD-screening for 

avlshunder på elghundrasene. FS støttet forslaget. 

Dette var det stor motstand mot på RS, og saken ble trukket mot at FS utredet 

konsekvensene og fremmet saken på RS 2018. 

Ellers var det god stemning og saklig debatt på RS, og det rådet optimisme om å 

få til konstruktive vedtak på fremtidige RS. 

Fullstendig protokoll ligger på Forbundets hjemmeside. 

På ledermøte dagen før RS redegjorde FS for FoU-prosjektet, hvor de var lite 

villig til å inngå videre samarbeid med Aninova (tidligere Geninova). 

 

 


