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Sak 14/07 Årsberetning 2007 

 Robert gjennomgikk årsberetningen og det ble foretatt noen få korreksjoner.  

Deretter ble resultatregnskapet og balanse kommentert og budsjettet ble justert 

for noen poster.  

 

Sak 15/07 Praktiseringsavtale melom NKK og FKF. 

 Pr. i dag foreligger det ingen signert avtale mellom NKK og FKF, - en 

situasjon vi ikke er særlig bekvem med.  Det er særlig displinærsaker vi ønsker 

å håndtere selv, og at dette ikke skal ligge under NKK slik det er i dag.  Vi må 

ha i våre lover at vi skal opprette et fast utvalg som heter ”Fagutvalg”.  NKK 

legger vekt på  hva vi har i våre lover.  Den foreliggende Praktiseringsavtale er 

tilnærmet lik den avtale de andre klubbene har undertegnet. Den ligger mer 

eller mindre fast, men det foreligger et vedlegg til avtalen vil være et grunnlag 

for reforhandling. Styret besluttet å legge  frem en underskreven avtale 

m/vedlegg på FKF’s representantskap, og vil be om få godkjenning til å inngå 

avtalen med NKK. Et nytt punkt 8.5 legges inn og som omtaler avtalens 

vedlegg. 

  Per utarbeider et forslag til tekst vedr. styrets anmodning over FKF’s RS som 

oversendes styret til godkjenning. 

 

Sak 16/07 Forslag fremsendt fra Inn-Trøndelag Fuglehundklubb: 

a) Reduksjon av aktivitetsavgift for jaktprøvearrangører som legger inn data 

fra sine prøver. 

b) Endring av avtale om medlemskap i NKK, pkt. 11, utsendelse av 

”Hundesport”. 

 

Begge forslag sendes tilbake til ITFK med anmodning om å sende forslaget 

direkte til NKK.  Fristen for innsendelse er 1. mars 2007. 

 FKF’s styre har ikke forslagsrett overfor NKK’s RS.   

 

Sak 17/07 Eventuelt 

 Roy ber om godkjenning til å gå over til de nye sidene i løpet av neste uke. 

Dette ble godkjent.  
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