
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

30.01.2007 

 

SAS Radisson Gardermoen 

 

Til stede:  

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

Harald Foss, Kjell Duedahl og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 07/07 Post 

 Mail av 21. januar fra ITFK v/Nils B. Skaar med spørsmål om styret har 

fått signaler fra medlemsklubbene vedr. å bruke en helg i prøvesesongen til 

FKF’s representantskapsmøte. 

 Mail av 26. januar fra NKK v/Janne Gregersen vedr. utlysning av midler 

(inntil 4 mill.kr. )til pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbundene.  

Søknaden skal være hos Studieforbundet natur og miljø innen 20. mars 

2007.  

 Mail fra Anders Simensrud av 26. januar vedlagt annonse for 

bekjentgjøring i neste nummer av ”Fuglehunden” med tidspunkt og sted for 

dommerkonferanse for kombinert og apportprøve dommere.  

Arrangementet finner sted 1.-3. juni på Malungen i Hedmark. 

 Mail fra Johan Fr. Kayser av 29. januar vedr. åprsmelding FK Skog.  Han 

er videre kjent med at det vil bli fremmet forslag om regelendringer hva 

gjelder skogsfuglprøver, og minner om at iflg. statuttene for FK Skog skal 

denne være høringsinstans før endelig regelendring fremmes. 

 Invitasjon til Norsk Breton Klubs 50-års markering.  Tilbakemelding gis 

etter at nytt styre er på plass. 

    

Sak 08/07 Årsberetning 

 De forskjellige punkter ble gjennomgått.  De fleste er OK, men noen gjenstår. 

Frist for punkter som ikke er avklart settes til 6. februar.  

 

Sak 09/07 Innkomne saker 

  Innkomne saker ble referert og diskutert. Forslag fra NESK hører under 

revisjon av jaktprøvereglene og sendes dommerutvalget for videre behandling. 

  Øvrige forslag med styrets innstilling vil bli sendt klubbene sammen med 

øvrige sakspapirer til RS. 

  

 

Sak10/07 Representantskapsmøte/temakveld 

 Temakveld fredag 16. mars kl. 1930:  Organisasjonsendringen og 

Jakthunddivisjonen. 

Gunnar Handberg, Trine Melheim samt Terje Tvedt, Kåre Lotsberg og  

Webjørn Svendsen (rep. valgkomiteen) inviteres. 

 Forslag til gullmerkekandidater ble fremsatt.  Forslagene ble enstemmig 

vedtatt. 

 



 Punktene i Handlingsplan 2007 ble gjennomgått og justert/oppdatert i henhold 

til diverse endringer i aktivitetene. 

  

Sak 11/07 Eventuelt 

 Grunnkontingenten har skapt irritasjon blant noen dommere. Saken er tatt 

opp med NKK som skjønner problemet. FKF venter på tilbakemelding. 

 Jakthundutdanning –  Saken oversendes Jakthunddivisjonen v/ Gunnar og  

Ragnar. 

 Distriktsklubbens utvalg – Spørsmål om utferdigelse av mandat.  Utvalget 

oppfordres til å utferdige dette selv og fremlegge det for FKF til 

godkjennelse. 

 Unnlatelse å søke om utstillinger fra NJFF.  Faktaopplysninger sendes 

Robert. 

 Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer må oversendes FKF innen 6. 

februar. 

 Distriktsutvalget får i oppgave å utnevne 2 nye representanter i 

Samordningsutvalget Midt-Norge. 

 NESK’s vinterprøve på Beitostølen 23.3.-25.3. er avlyst grunnet manglende 

svar fra grunneiere. 

  

  

 Neste styremøte:  

 

   Telefonmøte 13.02.07 kl. 20.00. 

    

Ellen B. Dobloug 

Referent 


