
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

17.10.2006 

 

 RADISSON SAS AIRPORT HOTELL, GARDERMOEN 
 

Til stede:  

Robert Kristiansen, Kåre Norum, Per O. Bergan,  Roy Robertsen,  Ragnar Dekke, Svein-

Harald Foss, Kjell Duedahl og Ellen B. Dobloug 
 

Sak 32/06 Post 

 Rapport fra komiteen for Norsk Derby 2006 vedlagt dreiebok fra 

finalen.  

 Mail av 9. oktober fra Gunnar Handberg vedrørende manglende 

registrering av medlemsregister i NKK i forbindelse med overgangen til 

ny organisasjon fra 1.1.07. Listen omhandlet enkelte medlemmer av 

FKF og disse er i etterkant blitt fulgt opp av sekretær. 

 Mail fra NKK av 11. oktober til alle klubber vedrørende endring av 

antall ”gamle” medlemmer direkte tilknyttet NKK.  Tidligere prognoser 

anslo dette antall til ca. 4.000, men det riktige tall har vist seg å være 

over 13.000! En gyldig lokalavdeling av en raseklubb/distriktsklubb 

kan få ”glede” av disse medlemmene, men må da være registrert hos 

NKK med relevante opplysninger, så som styre og postnummermatrise 

i klubbsystemet. 

 Kopi av mail fra NKK av 16. oktober vedr. innkalling til raseklubber i 

gr. 7 og 8.  NKK regner med at det er mange spørsmål i tilknytning til 

den forestående organisasjonsendringen og ønsker derfor å innkalle til 

et informasjonsmøte i NKK’s lokaler den 5. desember kl. 19.00. 

 Mail av 16. oktober fra SU v/leder Erling S. Martinsen vedlagt søknad 

om ny fordeling av CACIT for SU Nord, - flytte en CACIT fra høst til 

vinter. Styret godkjente flyttingen. 

 5 eksempler  fra NKK på medlemsgiroer fra 1.1.07 ble fremlagt til 

orientering. 

 Høringsuttalelse i forhold til jakt og fangsttider:NKK er høringspart og 

FKF er bedt om å uttale seg. Det har vi gjordt, og NKK har oversendt 

vår uttalelse til direktoratet. 

 Invitasjon fra Oslo kommune til møte vedr. opprettelse av 

dressurområde i Oslo.  Kåre Lotsberg er forespurt og vil stille på møtet. 

 Brev fra Eirik Slommerud av 09.10.06 vedr. forslag til endring av 

dagens regler for deltakelse i NM-høst på Kongsvold. Sekretær 

tilskriver Slommerud om at han må sende sitt forslag gjennom sin egen 

klubb, da FKF ikke behandler forslag fra enkeltperson. En endring av 

regelverket vil for øvrig først bli behandlet under neste justering av 

jaktprøvereglene i 2008.  



 Rapport fra Terje Tvedt vedr. møte med Vidar Grundetjern om 

justeringer av jaktprøveprogrammet etter diverse tilbakemeldinger fra 

diverse jaktprøvearrangører. 

 Referat fra telefonmøte i raseklubben 04.09.06 bl.a. vedr. nytt storcert 

til De Nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum. Det var enighet om at 

raseklubbene ser positivt på dette. Problemet med å skaffe dommere til 

skogsfuglprøver er påtagende. Utvalget vil rette en henvendelse til FKF 

om problemet med forslag om løsninger, for eksempel 

dommersamlinger for å styrke kompetansen til dommere som har lite 

erfaring med skogsfugldømming, flere elevarbeider på skogfuglprøver 

m.m. 

 

Sak 33/06 Ref. fra siste møte/oppfølging av saker: 
 

 - Robert følger opp videre saker vedr. utdanning instruktører/svar 

fra    Mattilsynet. 

- Roy sjekker funksjonaliteten på webløsning. 

- Per gjør henvendelse til foreslåtte deltakere for å danne en 

komite som skal se på forhold rundt NM høyfjell. 

- Robert tilskriver Inn-Trøndelag FK v/Nils B. Skaar vedr. brev 

av 8.05. og 03.08.: Aktivitetsavgift/puncheavgift jaktprøver. 

- Frister i forbindelse med RS 2007: 

NKK RS er i slutten av april ifølge lovene. 

Frist for innsending av forslag til NKK RS er 21. mars 2007. RS 

i FKF må da være før dette.  Dato til forslag for RS i FKF er 10.-

11. mars 2007. 

De klubber som ønsker å fremme saker for FKF RS eller 

NKK RS må ha sine årsmøter før 26. januar 2007.  Saker 

som skal fremmes på NKK RS må gjennom FKF og 

Jakthunddivisjonen. 

Nest år blir fristene svært korte.  Vi vil arbeide for at NKK RS 

flyttes til slutten av mai eller første halvdel av juni fra 2008 og 

utover. 

 

 Sak 34/06 Planlegging fremover 

- Avtaler vedr. Kongsvollterrengene: Kjell følger opp gjeldende avtaler 

da disse må fornyes fra høsten 2007. Det må søkes om dispensasjon hos 

Dovrefjellrådet for en ny 3-års periode. 

- FCI-regelverket følges opp av Kjell og Svein-Harald. 

- Oppdatering av Info-perm ivaretas av Roy. Det er nødvendig med en 

gjennomgang av nåværende stoff vedr. oppdateringer. Eventuelle 

endringer i løpet av et år kan for eksempel komme som en PDF-fil som 

kan lastes ned av brukeren. 

 

 

Sak 35/06 Dommerutvalget 

  Kåre orienterte: 

  Det har i høst vært dommersamling på Kongsvoll hvor bla. fotballdommer 

  Terje Berntsen var invitert til å holde foredrag .  

  Autorisasjonsprøven foregikk 3 dager etterpå. 



Forestående er: Ha samling sammen med det ”gamle” dommerutvalget.  Måten 

kandidater blir evaluert på Kongsvoll ble også kommentert. 

Det må startes en prosess på regelverkendring. Forslag til vedtak skal 

fremlegges på rep.møte i 2008.   Innsending av endringsforslag til 

jaktprøvereglementet må innsendes fra klubbene til FKF innen 15. februar 

2007. Ferdig til sommeren 2007. Utsendelse til medlemsklubbene med 

høringsfrist for eksempel oktober 2007.  

Sammensetning av dommerutvalget: 3 rep. + styrets rep. Rep. oppnevnes for 2 

år og kan gjenvelges 2 ganger. 1 kandidat har nå sittet i ett år, en kandidat har 

sittet i 2 år og en i 6 år.  Det er videre ønskelig med knytninger mellom sentralt 

dommerutvalg og DK’er. Oppnevnelse av nytt dommerutvalg tas etter FKF’s 

RS 2007. 

 

Sak 37/06 Eventuelt 

Ragnar lanserte ideen om at styremedlemmene i FKF muligens burde ha et 

honorar for å sitte som styremedlem, samt om leder kunne være arbeidende 

styreleder i en lønnet stilling. Det ble ikke tatt noen stilling til forslaget fra 

styrets medlemmer. 

Per ønsket en automatikk i at nyinnvalgte medlemmer i styret burde motta 

referat fra FKF’s RS hvor de er blitt oppnevnt, dersom de ikke selv var tilstede 

på RS selv. samt et brev hvor han/hun ønskes velkommen som nytt 

styremedlem/varamedlem. Styret sluttet seg til dette. 

 

Sak 38/06 Neste styremøte: 

 

  Telefonmøte 26. oktober kl. 1700-1900. 

 

   

 

.            

 

Ellen B. Dobloug 

referent 
 

 

 

 

 

 


