29.januar 2016

Norske Elghundklubbers Forbund
Forbundsstyret
Fremmer følgende sak til Representantskapsmøtet 2016:

EGMONT-SAKEN VIDERE VEIVALG
Det vises til diverse møter, referater og utsendt informasjon vedrørende Egmont-saken og til
FS-vedtak vedrørende anke av dommen i saken.
I følge NEKF sine vedtekter skal FS sende ut sine RS-saker innen 31. desember året før RS.
I nærværende sak, ber FS likevel om at Egmont-saken kan bli tatt opp til behandling på
ordinært RS 2016. FS ser dette som en ekstraordinær sak og det er en felles oppfatning og et
felles ønske om at dette blir en RS-sak dersom dette blir nødvendig.
Om noen områdeklubber motsetter seg at saken kan tas opp til behandling på ordinært RS, så
bes det om skriftlig tilbakemelding på dette senest 1. mars 2016
Dersom noen klubber har merknader til dette, vil det bli innkalt til et ekstraordinært møte
umiddelbart etter det ordinære RS.
Det er RS-ordfører som er ansvarlig for saksliste og innkalling til RS, og i samråd med leder
av LKK er det han som har anbefalt denne praksisen.
Vurdering av saken
Alle kjenner bakgrunnen for denne saken, og også bakgrunn for den jobben FS fikk av RS-14
•
•

Tvistesaken mellom NEKF og Egmont Publishing var altså oppe til behandling i Oslo
Tingrett før jul i 2015. Dommen ble avsagt i januar 2016
Dommerfullmektigen gir ikke NEKF medhold i noen punkter.
• NEKF dømmes til å betale Egmont Publishing:
– Krav og renter
kr 1.646.795,– Saksomkostninger
kr 186.360,– SUM
kr 1.843.155,– I tillegg kommer saksomkostninger til egen advokat ca kr
200.000,-

Dommen var fra FS sitt synspunkt, noe som også støttes av vår advokat, meget overraskende.
FS mener at grunnlaget for dommen er svært mangelfull og en del av grunnlaget er direkte
feil. Det er derfor mange gode ankepunkter i saken.
På grunnlag av dommen har den FS-oppnevnte «Egmontkomiteen» og vår advokat anbefalt at
dommen ankes. Hele sakskomplekset og gjennomgang av dommens hovedpunkter og rettens
forløp ble meddelt på Ledermøte på Gardermoen 23. januar i år.
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På ledermøtet var det forståelse for de valg som FS hadde tatt, og det var ingen som uttrykte
motstand mot at saken skulle ankes.
Våre alternativer nå kan i korte trekk være:
a) Vedta dommen, starte «kronerulling» og betale
b) Vedta dommen, betale det vi har (ca kr 600.000) og så gå til skifteretten. Saken
er ferdig.
c) Anke, bygge opp saken på nytt og trekke flere, blant annet NKK inn i saken.
d) Det finnes selvsagt en rekke mellomløsninger.
FS hadde møte samme dag som ledermøtet, og i etterkant av ledermøtet ble følgende vedtak
fattet:
1. Forbundsstyret tar domsavsigelsen i Oslo tingrett til foreløpig orientering.
2. Forbundets økonomi og domsavsigelsens økonomiske krav mot NEKF på ca. 2 mil kr. ble
grundig gjennomgått. Da forbundet ikke har de nødvendige økonomiske midler for å betale
dette kravet samt videre drift av forbundet ser FS svært alvorlig på forbundets økonomi.
3. Saken ankes.
4. FS arbeidsutvalg/økonomiutvalg får i oppdrag å utarbeide alternative forslag til løsninger.
5. FS og RS-ordf. ser ikke på nåværende tidspunkt behov for et ekstraordinært RS.
Saken skal etter planen fremmes igjen på ordinært RS.
Dette betyr altså at dommen nå vil bli anket. Og etter planen så vil saken komme opp på årets
RS i full bredde. Jfr punkt 3 i FS sitt vedtak vil det nå bli jobbet med alternativer som så vil
bli behandlet av FS og alternativer og anbefalinger vil bli lagt fram for RS. I samråd med
ledermøtet vil det også være mulig å prøve eventuelle mellomløsninger i tiden frem mot RS
slik at det er åpning for at saken kan avsluttes før denne tid. Dette vil i så fall være i full
overenstemmelse med lederne av områdeklubbene.
Når vurderinger og eventuelle forhandlinger er gjort vil FS lage en ny utredning og endelig
anbefaling som legges frem i forbindelse med utsendelse av RS-papirene.
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FS sitt foreløpige forslag til:
Vedtak:
1. Da ingen av områdeklubbene har hatt motforestillinger om at saken fremmes, tas
saken opp til realitetsbehandling.
2. (FS sin anbefaling vil komme i sakspapirene til RS)
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