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13/21 Brev fra valgkomiteen i NEKF 

Brev fra valgkomiteen mottatt 3.mai 2021 
 
Valgkomiteen Elghundforbundet     Kongsvinger 27.04.2021  
v/leder Cato Flatner  
 
Valgkomiteen ønsker å komme med en redegjørelse for vår innstilling til valget RS 2021 og dele noen tanker 
som ligger til grunn gjennom prosessen å fremme kandidater til valg.  
I forkant av RS 2020 og 2021 har det kommet en anmodning til alle områdeklubber å sende en presentasjon av 
kandidater. Alle kandidater som fremmes til valg skal sendes inn på tilsendt valgliste og foreslås på ønsket 
plass. Vi ser at det er ulik praksis i områdeklubbene. Ved fremtidige valg er dette et krav for at forslagstillere og 
kandidater skal være gyldig.  
Valgkomiteen tok i desember 2020 kontakt med det sittende Forbundsstyrets medlemmer. Det for å få hvert 
enkelt medlems oppfatning av styrets sammensetning og en generell tilbakemelding hva som fungerte bra og 
eventuelle utfordringer. En god dialog med FS er helt avgjørende for at komiteen skal ha et grunnlag til å gjøre 
sine innstillinger.  
På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi frem til at enkelte kandidater 
som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer med tillitsverv forholder seg til de retningslinjene 
som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd hvis dette ikke overholdes.  
Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir satt til. Hvis 
personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de skiftes ut. Valgkomiteen har 
og kommer til å ha fokus på egnethet og fremmer de kandidatene de til enhver tid mener er det beste for vår 
organisasjon.  
 
Vennlig hilsen valgkomiteen  
Anders Nyhuus Tom Nøvik Cato Flatner 

 

Telemark Elghundklubb v/leder sendte så inn ett brev den 4.mai, dette brevet – som det ble 
påpekt fra leder i NEKF – var ikke datert. 5.mai sendte Telemark brevet på nytt. Denne 
gangen datert. I referatet vedlegges kun det daterte da det udaterte var helt likt. 
 
Spørsmål vedrørende mail fra valgkomite i Norges Elghund klubbers forbund  
Viser til mail fra NEKF sekretær som inneholdt informasjon fra valgkomiteen, mottatt den 3. mai 2021.  
Vil først takke for et vel overholdt RS, som jeg trodde var oppe og avgjort.  
Mitt første spørsmål til brevet fra Valgkomiten ved leder Cato Flatner stiller jeg direkte til forbundstyret i sin 
helhet, er det slik at dere stiller dere bak uttalelsene i brevet, og kan dere begrunne hvorfor vi mottar dette nå 
etter RS?   
Så vil jeg kommenter følgende avsnitt i brevet.  
På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi frem til at enkelte kandidater 
som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer med tillitsverv forholder seg til de retningslinjene 
som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd hvis dette ikke overholdes.  
Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir satt til. Hvis 
personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de skiftes ut. Valgkomiteen har 



og kommer til å ha fokus på egnethet og fremmer de kandidatene de til enhver tid mener er det beste for vår 
organisasjon.  
Jeg synes det er ufint av valgkomiteen å sende ut en slik påstand om en person, og ja jeg skriver person da det 
kun var en i det sittende styret de valgte å ikke støtte videre i sin innstilling. Valget er gjort av et lovlig 
gjennomført RS, så ser ikke poenget med dette. Dette blir ren personforfølgelse, kandidaten sitter valgt inn med 
over 50% av medlemmene i elghund-Norge’s støtte.  
Men til sist vil jeg stille et spørsmål til alle, er det slik vi vil at medlemmer og frivillige i NEKF skal behandles og 
omtales? Og igjen vil jeg påpeke at jeg ikke på noen som helst måte ser at valgkomiten har noen som helst 
grunn til å sende ut et slik brev til områdeklubbene nå etter RS.  
 
Med vennlig Hilsen  
Lars Jørgen Lassen  
Leder Telemark Elghundklubb  
Bamble 04.05.2021 

 

Den 5.mai kom det svar fra forbundsleder: 

 
 Norske Elghundklubbers Forbund  V/Forbundsleder Endre A. Stakkerud, 

Norumvegen 23, 1923 Sørum.  
+47 905 99 920  
endre-st@online.no  

 Sørum, 05.05.2021.   
 
Telemark Elghundklubb.  
Att.: Lars Jørgen Lassen  
 
SPØRSMÅL VEDRØRENDE MAIL FRA VALGKOMMITE I NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND:  
Vi viser til deres udaterte brev oversendt i epost av 04.05.2021 der det stilles spørsmål til forbundsstyrets 
holdning til valgkomiteens uttalelse. Henvendelsen er ikke fremsatt via forbundsstyret slik det hevdes i eposten, 
men videresendt av forbundssekretær på anmodning fra valgkomiteen.  
Valgkomiteen er valgt av representantskapet og er et eget utøvende organ som er tillagt ansvaret med å 
forberede valgene som skal avholdes under Norske Elghundklubbers Forbunds representantskapsmøte.  
Hvordan valgkomiteen velger å løse sine oppgaver er det opp til valgkomiteen selv å avgjøre innenfor de 
rammer som settes av lovverket til Norske Elghundklubbers Forbund og Instruks for valgkomite.  
Forbundsstyret vil med denne bakgrunn selvfølgelig ikke ha noen oppfatning av hvordan valgkomiteens arbeid 
løses. Det er derfor ikke forbundsstyrets oppgave å gi sin støtte til, eller ta avstand fra valgkomiteens uttalelse, 
arbeid eller innstilling.  
 
Med hilsen  
Norske Elghundklubbers Forbund.  
Endre A. Stakkerud(Forbundsstyreleder) 

 

Styret i NTEHK valgte den 9.mai å avholde ett digitalt styremøte hvor det på bakgrunn av 

disse 3 brevene ble forfattet og sendt ett brev til valgkomiteen og styret i NEKF. 

 

Til          Sparbu 09.05.2021 

Norges Elghundklubbers Forbund 

v/Forbundsstyrets leder: Endre Stakkerud 



v/valgkomiteens leder: Cato Flatner 

kopi til: Forbundsstyret og områdeklubbene i NEKF 

 

Fra  

Nord-Trøndelag Elghundklubb 

v/leder: Knut Asbjørn Aasland 

 

Brev fra valgkomiteen datert 27.04.21, mottatt 3.mai  

NTEHK mottok dette brevet med undring. 

Vil gjengi: På grunnlag av den informasjonen vi fikk fra FS og våre egne vurderinger, kom vi 

frem til at enkelte kandidater som tok gjenvalg ikke fikk vår støtte. Det forventes at personer 

med tillitsverv forholder seg til de retningslinjene som blir satt og vi ser det som et tillitsbrudd 

hvis dette ikke overholdes. 

For det første så er «enkelte kandidater» helt unødvendig, da det her omhandler en person. 

Det at valgkomiteen går ut med kritikk til ett styremedlem i FS som er valgt med over 50% av 

stemmene i RS er meget spesielt.  

I «Lover for Norske Elghundklubbers Forbund §3-1 Høyeste myndighet» fremgår det at  

NEKFs høyeste myndighet er RS-møtet … 

Valgkomiteens oppgave er å forelegge Ordinært Representantskapsmøte forslag til kandidater 

til alle verv som det etter NEKFs lover eller vedtak i RS tilligger RS å velge, samt revisor, 

styrets honorar. Vi kan ikke finne at valgkomiteen hverken har rett- eller lov til å ukritisk 

utale seg om enkeltpersoner som er lovlig valgt.  

Man skulle tro at valgkomiteen også er underlagt RS sitt demokratiske valg. NTEHK undrer 

seg over hvorfor valgkomiteen kommer med et slikt unødvendig og provoserende utspill. RS 

har gjort sitt valg, for andre år på rad er det en person som ikke har fått valgkomiteens støtte, 

men for andre år på rad har blitt valgt av RS. Slik fungerer demokratiet. Når RS har gjort sitt 

valg skal FS og resten av organisasjonen få fred til å arbeide med elghundsaker frem mot ett 

nytt RS. 

NTEHK vil gjerne minne om Generelle saksbehandlings regler for NKK §5 Taushetsplikt 

Tillitsvalgte og ansatte som utfører tjeneste for NKK, plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til det som vedkommende får vite om noens personlige forhold i forbindelse 

med tjenesten eller arbeidet … Bestemmelsen gjelder tilsvarende for klubber og forbund. 

Man kan her stille spørsmålstegn om valgkomiteen har brutt sin taushetsplikt både ovenfor 

øvrige medlemmer i forbundsstyret ved å offentliggjøre konfidensiell informasjon som ble 

innhentet under valgkampen, og ikke minst ovenfor personen kritikken er rettet mot. 

Om denne personen har gjort noe som har forårsaket et tillitsbrudd, så burde valgkomiteen ha 

benyttet seg av kapittel 7 og gått den rette veien til domsutvalget. Det å benytte offentlig 

uthengelse er ikke en praksis NTEHK ønsker skal brukes i NEKF. 

 



På bakgrunn av brevet fra valgkomiteen ønsker vi å benytte to setninger retorisk;  

Organisasjonsarbeid krever kunnskap og kompetanse til å kunne utføre de oppgavene du blir 

satt til. Hvis personer viser seg at de ikke har de rette egenskapene, vil det være naturlig at de 

skiftes ut.   

o Valgkomiteen og øvrige har sin fulle rett til å dumme seg ut. Det er hvordan 

man i ettertid håndterer saken som viser om man er egnet til sitt verv. En 

beklagelse fra valgkomiteen til personen dem omtaler, samt en beklagelse til 

medlemsmassen som valgte inn personen hadde vært fint. 

NTEHK ønsker å minne om formålet til NEKF. 

Lover for Norske Elghundklubbers Forbund §1-2 Formål  

NEKF skal ivareta elghundens og elghundeeierens interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og hundesport og forvaltningen av den enkelte 

hunderase. NEKF skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i 

ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.  

 

Interne uenigheter i ett styre er sunt. Det å få gode diskusjoner omkring saker som er oppe til 

behandling er viktig for å ivareta NEKF sitt formål med å utvikle og forbedre våre raser. Det 

er viktig at vi har godt spekter av personer i styret som i totalitet ivaretar de demografiske 

ulikhetene, stiller spørsmålstegn ved gode ideer som kanskje trenger litt bearbeidelse og ikke 

minst som motvirker mulighetene for kameraderi og snarveier. Vi i elghund-Norge har en 

lang historikk med å naivt tro at alle jobber mot «rasenes beste», et komplett styre kan være 

med å sikre at «rasenes beste» forblir hovedmålet i NEKF i fremtiden. 

Leder Endre Stakkerud svarte i brev til Telemark den 5.5.21 at valgkomiteen er et eget 

utøvende organ, og at FS ikke kommer til å gi sin støtte eller ta avstand fra valgkomiteens 

uttalelse. NTEHK håper FS støtter sitt medlem internt, det at FS ikke ønsker å offentlig støtte 

sitt styremedlem som blir angrepet av et «eget utøvende organ» i organisasjonen oppleves 

svært spesielt. 

NTEHK opplever at valgkomiteen forsøker å få styremedlemmet som er valgt på RS til å 

trekke seg. NTEHK ønsker å være klar på at vi støtter styremedlemmet på det sterkeste og 

håper at vedkommende fortsetter å ivareta sin viktige rolle i FS.  

NTEHK forventer at denne saken blir fulgt opp og at det vil bli gitt opplæring til alle i 

organisasjonen om hvordan og hva man kan kommunisere ut, blant annet fortrolig 

informasjon som er innhentet i kraft av å inneha ett verv.  

 

Mvh 

Nord-Trøndelag Elghundklubb 

v/leder Knut Asbjørn Aasland 


