
Styremøte i NKF, søndag 3. november 2013
Sted: Møterom i Rakkestadhallen. Klokken 11.00
Til stede: Gullik Klepaker, Johnny Lyshaug, Anne Lise Tvedt, Odd Einar Lundervold,
Rolf Ludvigsen, Ivar Østli, Geir Nordvik, Kristin Berg og Bjørn Egeland
______________________________________________________________________

Sak 25/2013 - Protokoll/ref. fra styremøte,Tønsberg, 24.02.2013:
Referat over saker behandlet,  fra sak nr 18/2013 til sak nr 24/2103, er utsendt til alle.
Merknader: Ingen
_____________________________________________________-_________________

Sak 26/2013  -  Søknad fra ny forening om å tilslutte seg NKF
27. februar mottok NKF søknad fra Linn Elise Lende, om å få Stavanger og omegn Kanin-
forening tatt opp under NKF. De 2 nærliggende lag/foreninger ble tilsendt info om dette,
hvor det ble bedt om tilbakemelding. Mange e-poster, samt telefoner, gikk mellom NKFs
leder/sekretær og Linn Elise. Det hele endte opp med at søknaden ble trukket.
_______________________________________________________________________

Sak 27/2013  -  «Skriverier på nettet»
15. juni (i forb. med utst. Nes) hadde Gullik Klepaker og Bjørn Egeland et møte med en
«hoppefar» - det handlet om utidig ordbruk på nettet. Vi tok et møte om saken dagen etter,
til stede: Gullik Klepaker, Anne Lise Tvedt, Ivar Østli, Elina Jokinen og Bjørn Egeland.
Brev tilsendt involverte parter.
_______________________________________________________________________

Sak 28/2013  -  Rundskriv utsendt
I juni kom det inn veldig mange e-poster i forbindelse med kaninhopping, NKHFs styre,
(samt sak 27/13) og det ble dermed 26. juni utsendt et rundskriv med følgende punkter:
1) En presisereing av NKFs Arbeidsplan som ble godkjent på Tinget, hvor det der fremgår
hvilke øvelser som skal gjennomføres under NM kaninhopping på LU og LUU.
Merknad: Selv om NKHF ble gjort oppmerksom på dette, ble det ikke tatt hensyn til, og det
ble dermed feil i NM-annonsene ang. Kombi. -  I førstkommende TK vil dette bli rettet opp.

2) Presisering vedr. NKHFs Årsmøte,vedr. lover, regler, premieringsregler, osv.
Merknad: Fra flere hold har NKF mottatt oppfordring om at NKF stiller med en representant
på NKHFs årsmøte, Letohallen 22./23. februar? (uvisst ang. dato og tid - NKHF tilskrives
for å få bekreftet når årsmøtet avholdes). Geir Nordvik møter opp som NKFs «diplomat» på
NKHFs årsmøte. Geir stiller seg også disponibel til å være årsmøtets ordstyrer.

3) Regler for Gårdsnavn (et nytt brev vedr. Kaizers også utsendt 18.08.13).
4) Konkurranser (mottatt klage fra en hoppegruppe over forskjellsbehandling i NKHF).
5) Dårlig kaninhold hos et hoppemedlem (bekymringsmelding mottatt fra NKHFs styre)
Merknad: NKHFs styre gjorde dessverre ikke noe oppfølging i denne saken.

6) Importregler (presisering av Mattilsynets regler, og at disse må overholdes).
7) Ord og uttrykk (mobbing på nettet må bli slutt! -  ALLE må tenke seg om hva de skriver)
Merknad: NKFs styre har dessverre igjen fått inn rapport om hoppeutøvere som driver med
mobbing og sjikanering mot hverandre på nettet. Dette tollereres ikke. -  Se sak 35 B
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

Sak 29/2013  -  Utstilte kaniner og utstillingsregler
Mottatt brev 02.09.13 omkring noen utstillte kaniner, hvor det var spørsmål om eierforhold.
Vedr. saken var det noen e-poster «fram og tilbake».

NKFs styre trakk en konklusjon om at det her er vanskelig å komme «til bunns» i saken, da
opplysninger på innmeldingsskjema sies å være korrekte. - Brev tilsendt involverte parter.
_______________________________________________________________________

Sak 30/2013  -  Søknad fra Dvergkaninklubben
I forbindelse med LU/NM-2014 i Letohallen har Dvergkaninklubben et ønske om å ha en
bedømmelse etter Europastandarden med utenlandsk dommer.

Vedtak: NKFs styre ser positivt på tiltaket. Bedømmelsen foregår lørdag etter klasse C.
_______________________________________________________________________

Sak 31/2013  -  Post: Inn- og utgående e-post
1) Mottatt henvendelse fra Heidal fjærkre- og kaninavlslag, som ville høre om hvordan det
var å tilslutte seg NKF. Noen e-poster «fram og tilbake» og er foreløpig «lagt på is».

2) NKF-regnskap med balanse for 1. halvår utsendt fra kasserer.

3) Medlemslister tilsendes alle foreningene med jevne mellomrom.

4) Forslag til lovverk tilsendt Drammen og omegn KAF.

5) Mottatt en mengde e-poster vedr. et hoppestevne og konsekvenser i ettertid (se sak 32)

6) Ovenstående e-poster også sendt Kontrollkomité, samt også spørsmål hvordan dem har
konstituert seg. Svar 01.10.13: Ingrid Høien er leder og Thorbjørn Frøland er nestleder.
_______________________________________________________________________

Sak 32/2013  -  Hoppestevne 21.-23. juni og NKHFs behandling
Resymé av hendelsen, hva som her har skjedd og hva konsekvensene for noen har blitt
i ettertid, er belyst i eget skriv/brev 23.10.13, utsendt til Rogaland HG, v/Helene Bårdsen.
Merknad: NKF har ikke fått noe informasjon fra NKHFs styre vedr. denne hendelse.
NKF vet ikke hvordan saken er blitt behandlet innad i NKHF, hvordan/hvilke regler NKHF
har brukt for å komme fram til de forskjellige tidsspekter for karantene som dem her har
benyttet, og vi vet heller ikke hvem alle involverte parter er (visstnok skal det være 5?).
Vi har fått inn kopi av en e-post NKHF tilsendte én av dem som fikk konkurransekarantene
og bemerkning fra vår side, er at det er mangelfullt og virker noe «merkelig» utformet.
Vedtak: Vi tilsender NKHF et brev, vedr. spørsmål og diverse punkter om «sakens gang».
_______________________________________________________________________

Sak 33/2013  -  Rapporter fra NKFs utvalg:
1) Datautvalget ved Rolf Ludvigsen og Geir Nordvik:

A) Ønske om at Utstillingsprogrammet også kan regne ut Lagkonkurransen.
B) Utbedring av «streker som forsvinner» bedømmelseskortene.
C) Noe endring/forbedring vedr. Stamtavler.

2) Importutvalget ved Ivar Østli:
A) En søknad vedr. støtte av godkjent import av 3 stk Tysk Kjempeschecke.



3) PR- og infoutvalget ved Bjørn Egeland:
A) 3 pakker infomateriell/TK utsendt siden februar (her må foreningene bli flinkere)

(det er nok av info-materiell og TK på lager. Utstillingsplakater A3-format er tomt).
B) Nytt kurs utarbeidet og godkjent i Natur og Miljø: Kaninoppdrett/produksjon

(kurset er også inne til godkjenning hos Mattilsynet).
C) Spørsmål/forslag om NKF skal gå til innkjøp av reklame-effekter?

(innhente priser på: Jakke-/tøymerker. Nøkkelring med laserlykt. Kulepenner).

4) Sportsutvalget ved Johnny Lyshaug:
A) 4 rasekrus gikk til odel og eie på LU-2013. Nye innkjøpes til LU-2014.

5) Standardutvalget ved Gullik Klepaker:
A) Nordisk Kaninstandard er fortsatt «låst» for endringer og vedvarer også ut 2014.
B) Sverige skal innby til neste møte i Standardkomiteen (muligens til høsten 2014).

6) Ungdomsutvalget

______________________________________________________________________

Sak 34/2013: Styrets arbeidsplan:
A) NKFs Arbeidsplan gjennomgått punkt for punkt.

B) Herunder også fremlagt regnskapsrapport fra kasserer pr dato.

______________________________________________________________________

Sak 35/2013: Annet og eventuelt:
A) Innkjøp av NKFs merke: Nål med Krans. Johnny Lyshaug tar seg av dette.

B) Gullik Klepaker og Bjørn Egeland hadde et møte med to «hoppeforeldre» i
Rakkestadhallen lørdag. Vi/NKF fikk overlevert dokumenter/utstkrifter med be-
kymringsmelding fra disse foreldre, om hvordan hoppernes ordbruk og «skitt-
slenging» foregår på nettet (ligger vedlagt ved dette dokument).
Dette må vi alle være med å få slutt på, og har «null-toleranse».
Tønsberg KAFs forslag/brev til forbedring, datert 27.10.13, tilsendt alle i NKFs
styre., 04.011.13.

______________________________________________________________________

Sak 36/2013: Neste styremøte:
Neste styremøte lørdag 18. januar i Letohallen
______________________________________________________________________


