RS sak 2:
Organisering
De siste årene etter forliket i ”Egmontsaken” har det vært en svært anstrengt økonomi i
NEKF. Administrativ kapasitet og aktiviteter har blitt lagt på et minimumsnivå, slik at man
raskest mulig skulle klare å bygge opp igjen økonomien til et forsvarlig nivå. Nå kan vi med
stor tilfredshet ”friskmelde” økonomien, og kan slå fast at vi er tilbake til en tilnærmet
normalsituasjon ved inngangen til 2018. Dagens nivå på administrativ kapasitet vil ikke være
bærekraftig over tid, da det trekkes veksler på dugnadsånden til tillitsvalgte langt ut over det
man kan forlange og forvente i frivillig organisasjonsarbeid. Vår organisasjon må ha et
velfungerende sekretariat som kan støtte forbundsstyret, komiteer og utvalg i det daglige
arbeidet. Det er også et økende behov for å gi brukerstøtte og service til områdeklubber og
medlemmer. Vi kan også slå fast at krav og forventninger fra områdeklubbene ikke kan
innfris uten at det tas grep for å styrke den administrative kapasiteten.
Samarbeidsavtalen med dagens redaktør av Elghunden, Rune Østgård går ut 31.12.2017.
Avtalen er forlenget frem til og med utgave 2 av Elghunden 2018. Etter dette må vi ha en ny
redaktør/redaktørfunksjon på plass for resten av 2018. Dette gir oss utfordringer, men også
noen gode muligheter for å ta nødvendige grep.
Forbundsstyret foreslår at rollene som forbundssekretær og redaktør i Elghunden slås
sammen til en funksjon i 50 % stilling. Stillingsbetegnelsen foreslås til fortsatt å være
”Forbundssekretær”. Dette vil føre til noe høyere lønnskostnader, men samtidig vil
annonseinntektene fra Elghunden i sin helhet tilfalle forbundet, slik at man trolig vil ligge på
et netto kostnadsnivå omtrent på samme nivå som sist vi hadde forbundssekretær i fast 40
% stilling.
Forbundsstyret har vurdert fordelene ved en slik løsning til å være vesentlig større enn
ulempene. Det kan hevdes at redaktørrollen bør være en frittstående funksjon, med såkalt
”redaksjonell frihet”. Forbundsstyret konkluderer med at Elghunden er et medlemsblad i en
interesseorganisasjon der innholdet i begrepet ”redaksjonell frihet” har svært begrenset
praktisk verdi. Redaktørrollen i Elghunden innebærer i all hovedsak innhenting av relevant
stoff, tilstedeværelse og reportasjer fra viktige arrangementer, kontakt med forbundet og
viktige utvalg, kontakt og koordinering med trykkeri og annonsesalg.
Forbundsstyret mener også at det kan være hensiktsmessig å gå i dialog med andre
relevante hundeforbund for å kartlegge mulighetene for et samarbeid/samordning av
administrative funksjoner. En aktuell samarbeidspartner er Norske Harehunders Forbund

som er svært lik vår organisasjon på flere områder. Sondering og vurdering av mulige
samarbeidspartnere gjennomføres før stillingen som ”Forbundssekretær” i 50 % stilling
utlyses.
Forbundsstyret foreslår at stillingen annonseres på forbundets hjemmeside, Elghunden,
Hundesport og Finn.no.
Forslag til vedtak
RS 2018 gir sin tilslutning til at det tilsettes Forbundssekretær i 50 % stilling i 2018. Stillingen
skal ha ansvaret for det daglige administrative arbeidet i Norske Elghundklubbers Forbund.
Stillingen skal også ha ansvaret for produksjon og utgivelse av medlemsbladet Elghunden og
Årboka.
RS 2018 gir også sin tilslutning til at det blir gjort en vurdering av mulighetene for et
samarbeid/samordning av administrative funksjoner med andre relevante hundeforbund.

