
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

 

11.04.2007 

 

SAS RADISSON GARDERMOEN 

 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Metter Marie Waaler, Marthe Ottesen,  Kjell 

Duedahl, Tor Arne Jørgensen og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 20/07 Post 

 

 Brev fra NKK av 16. mars vedr. opphevelse av Disiplinærkomiteens 

tidligere vedtak av 2.7.2001.  Saken har blitt liggende ubehandlet og er blitt 

besluttet henlagt da E. Røn Andersen ikke lenger er medlem i NKK og 

hundepensjonatet han drev er nedlagt 

 Mail fra Nordenfjeldske FK v/Birger Stene av 22. mars om at de trekker 

begge sine innsendte forslag til NKK’s RS 2007 med begrunnelse i at 

innholdet i forslagene vil bli fulgt opp på annet vis.  Styret tar informasjonen 

til etterretning. 

 Mail fra NKK av 23. mars vedlagt innkallelse og saksliste til NKK’s RS 28. 

april.  Blant innkomne forslag er Inn-Trøndelag FK’s to forslag om 

henholdsvis forslag til reduksjon av aktivietsavgift for arrangører som legger 

inn data fra jaktprøver for stående fuglehunder, og forslag til endring i avtale 

om medlemskap i NKK som går på endring i beregning av 

aktivitetsavgiften.. 

 Mail fra JD v/Gunnar Handberg av 24. mars vedr. høring fra Mattilsynet – 

Ny forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund.  Robert 

Kristiansen har på vegne av JD behandlet saken som har vært oppe i 

styringsgruppen.  Han utformer et brev til Mattilsynet, men dette sendes via 

NKK som NKK’s høringssvar. 

 Mail fra NKK av 27. mars bilagt skjema for oppnevnelse av representanter 

og vararepresentanter til NKK’s RS 28. april.  Ifølge oversikt fra NKK 

disponerer FKF på vegne av sine medlemsklubber 13.515 stemmer som gjør 

at forbundet stiller med 6 representanter.  Sekretæren har innsendt utfylt 

skjema over de representanter/vararepresentanter som ble valgt på FKF’s RS 

16. mars innen NKK’s frist 10. april. 

 Mail fra NKK av 30. mars vedrørende opphevelse av disiplinærreaksjon 

overfor Simon A. Noel og Børge Heggedal. 

 Mail fra NKK av 30. mars vedr. henvendelse fra NESK 13. februar 2007.  

NESK har sendt søknad om lukket vinnerklasse i forbindelse med sitt 100-

års arrangement.  Det tildeles også CK under forutsetning av at det er minst 

60 deltakende hunder under prøven. 

 Kopi av brev fra NKK til Harald Brattebø av 2. april vedr. rapport fra 

Vestlandets FK prøve høyfjell 25.-28. august 2006. Saken omhandler hund 



som jaget sau og det må anskaffes nytt sauerenhetsbevis før ny prøvestart.  

Ved eventuell gjentakelse må permanent utestengelse påregnes. 

 Mail fra NKK av 10. april vedr. informasjon om at NKK’s administrasjon 

har nedsatt en prosjektgruppe som har fått et tredelt mandat som går på å 

utrede konsekvensene av omorganiseringen av NKK.  Prosjektgruppen vil 

spørre klubbene hvilke forventninger de har til NKK’s administrasjon.  Det 

er utarbeidet et spørreskjema med 10 punkter som ønskes besvart.  NKK har 

satt svarfrist til 15. mai. 

 Brev av 10. april fra Inn-Trøndelag FK v/Nils B. Skaar til styret i FKF 

v/leder Per O. Bergan. Klubben tar opp to punkter i sitt brev, nemlig avtalen 

mellom FKF og NKK som ble vedtatt på FKF’s RS uten reelle alternativer, 

og ønske om større åpenhet i NKK og FKF, med bl.a. tilgang på 

hovedstyrereferater o.a., samt at FKF’s referater kortfattet bør inneholde hva 

de innsendte saker gjelder, styrets innstilling og evt. videre saksgang.  Styret 

tok henvendelsen til etterretning. 

 

Sak 21/07 Konstituering av styret 

  Styret konstituerte seg med Per O. Bergan som leder, Roy Robertsen som 

nestleder, Marte Ottesen og Mette Marie Waaler som styremedlemmer og Tor 

Einar Jørgensen og Kjell Duedahl som vararepresentanter til styret. 

  

Sak 22/07 Oppnevne representant(er) til styringsgruppen i JD. 

 Vedtak:  

Robert Kristiansen oppnevnes som representant til styringsgruppen i 

Jakthunddivisjonen sammen med FKF’s leder Per O. Bergan. 

  

Sak 23/07 Prioritering av strategiske oppgaver for 2007som vedtatt på RS 2007. 

 

 3.1. Praktiseringsavtalen med vedlegg. 

  Avtalen inneholder 8 punkter. 

Roy stilte spørsmål til pkt. 8.2, spesielt setningen: ”FKF ivaretar disse 

oppgaver for og på sine medlemsklubbers vegne slik det fremgår av og gis 

mandat til dette i FKF’s egne lover”. Dette ”kjører” over den øvrige teksten 

under punktet og  bør rettes opp.   

 

Vedtak: 

Roy Robertsen,  Kåre Norum og Tor  Einar Jørgensen samarbeider om en 

kritisk gjennomgang av praktiseringsavtalen.  De kommer tilbake med et 

opplegg og en fremdriftsplan til neste møte. Deretter vil man gå i et møte med 

NKK og drøfte de endringer som FKF’s styre vil foreslå i Praktiseringsavtalen.   

 

Disiplinærsaken: 

Vedtak: 

Forslag til mandat må utarbeides sammen med en fremdriftsplan. 

Fremdriftsplanen legges frem på neste styremøte. 

Kjell Duedahl og Marte Ottesen fra styret er ansvarlige. De kontakter Jon 

Ivar Søhus og Robert Kristiansen om assistanse til å utarbeide mandat for 

Disiplinærutvalget. 

RS 2007 ønsket å overta disiplinærsaker fra NKK vedrørende ”våre” saker. 

 

Kandidater som vi foreslår er følgende: Jon Ivar Søhus og Robert Kristiansen 

samt Kjell Duedahl og Marte Ottesen fra FKF’s styre.  Mandatet lages og 



forslag til oppgaver FKF ønsker overtatt fra NKK.  Fremdriftsplan fremlegges 

for styret. 

 

 3.2. Handlingsplanen for 2007/2008 

  1. Informasjon: 

- Nye dressur/treningsområder:  FKF kan bistå med kunnskaper om prosesser 

de enkelte interessenter har brukt for når man skal søke om opprettelse av et 

dressurområde.   

 

Vedtak: 

Mette og Kjell fikk i oppgave å samle nødvendig og nyttig informasjon med 

den hensikt at FKF kan bli en ressursbank i denne henseende.  

 

-Oppdatering av Info-permen gjøres om til: ”Oppdatering av informasjon på 

internett”.  Ansvar: Roy. 

 

2. Dommerutdanning og instruktører. 

1.1.08 blir instruksjonsfilm dommerutdanning ferdig.. 

Vurdere dommerutvalg utstilling: 

Vedtak: 

Dette delegeres til raseutvalget. 

 

3. Aversjonsdressur 

Vedtak: 

Kjell følger opp denne saken.. 

 

4. Prøver 

Endres til: ”Oppdatering av nytt dataprogram for prøvearrangører” 

 

5. Utstilling 

I dag  er det slik at NKK’s utstillinger har absolutt forrang.  De helger NKK 

avholder utstilling er det bare raseklubbene som gis anledning til å avholde 

utstilling for klubbens raser, og da inntil ca. 50 km fra NKK’s eget 

arrangementssted og kun på motsatt dag av NKK’s for berørt rase. Dette 

ønsker vi å endre slik at NKK ikke har anledning til å nekte en utstilling som 

arrangeres samtidig med deres utstillinger. 

Vi ber JD ta dette opp og fremme saken for NKK. 

NKK har ikke vetorett på arrangement på utstillinger.  Dette går på oppdatering 

av utstillingsreglene. Vi kan ikke aksepterer at NKK kan avslå søknader mht. 

regler om minimumsavstander og datoer for NKK’s utstillinger. 

JD settes på sakene vedr. utstillingsprosesser. 

 

6. Hundeloven. 

Første punkt tas ut.  

Det gjøres en henvendelse til JD vedr. deres bistand i å søke info om 

kommunale forskrifter for å påvirke urimelige bestemmelser. 

 

7. Kongsvoldterrengene. 

Ingen endringer. 

 

8. Setning nr. 2 tas ut. 

 

9.Forholdet til myndighetene. 



Settes inn under ”Anm./Samarbeide med”: 

Jakthunddivisjonen. 

Vedtak: 

Marthe og Kåre ser på frister for innsending av saker til NKK. 

Innsendte forslag til NKK må komme tidligere.  Forslag lages og legges frem 

for FKF’s styre som evt. videresendes JD som igjen forelegger dette for NKK.  

Forslaget fremlegges for styret innen juni 2007. 

 

 

Sak 24/07 Fordeling av arbeidsoppgaver/strategioppgaver innen styrets medlemmer. 

Fordeling av arbeidsoppgaver/strategioppgaver blandt styrets medlemmer. 

Vedtak: 

Forslag til oppgaver ble gjennomgått og det ble noen justeringer i forhold til 

det opprinnelig forslag. 

Endelig fordeling ble som følger: 

Per O. Bergan: Leder FKF/Kontaktmann DN/Organisasjon/ 

Gjennomføre forhandlinger med NKK om nytt 

avtaleverk. 

  Roy Robertsen: Nestleder/Kvalitetssikring fuglehundprøver/ 

Ansvarlig for FKF’s hjemmesider på internet/Oppdatere 

FKF informasjonsperm. 

Kåre Norum:  Styrets representant i det sentrale 

dommerutvalg/Koordinator rypetelling på 

Kongsvold/Vurdere kvalifiseringskrav NM. 

Marte Ottesen: Ny søknadsrutine utstillinger/Utvikle årshjul for 

klubber/forbund. 

Mette M. Waaler: Internkontroll/Ansvarlig for kåring av Årets Hund og 

Årets Unghund. 

Kjell Duedahl: Samordne el.dressur instruktører med NJFF/Søke 

dispensasjon for Kongsvoldterrengene/Regelverk 

Kongsvoldterrengene. 

Tor E. Jørgensen: Kontaktperson mot raseklubbene/Ansvar for FKF’s sider 

i Fuglehunden. 

Ellen B. Dobloug: Nytt prøveprogram/Oppdatere håndbok for 

prøveledere/Samordningsutvalget NJFF/NKK/FKF vedr. 

terminlister prøver. 

  

 

Sak 25/07 NM Lavland/Vinter/Høyfjell/Skog – Behandling av arbeidet fra 

komiteene. 

Vedtak: 

Materialet sendes over til raseutvalget som bes melde tilbake til FKF innen  15. 

mai sin innstilling 

 

Sak 26/07 Eventuelt 

 Dressur av hund. Utgangspunkt i TV-serie som er blitt sterkt fokusert, 

bl.a. i et debattprogram på TV hvor bl.a. en representant fra NKK 

deltok i panelet 

Vedtak: 

 JD v/arbeidsutvalget bes tas tak i dette. Det bør undersøkes hos 

respektive organisasjoner om deres dressurmetoder.  Vi må fremme et 

annet syn på dressur mht. jakthunder enn den ”godbit-metode” som det 

ble fokusert på som mer ”human” og effektiv. 



  

 50-års jub. NBK på Røros 7. juli 2007.  

 Vedtak:  Mette representerer FKF og har med seg en gave. 

 

 Raseutvalget . 

Vedtak:  Tor Einar sammenkaller til møte i begynnelsen av mai. Man 

konstituerer seg med leder og må få sekretærfunksjonen oppe å gå slik 

at man kan få ut møtereferater, aktivitetslister m.m.  Forslag om et 

felles møte med FKF og raseutvalget. Hvordan skal strukturen være, 

hva slags saker skal behandles, hva slags info til og fra FKF, m.a.o. 

finne en strukturert arbeidsform.   Det må lages en agenda for møtet. 

FKF kan utarbeide en oversikt over hvilke arbeidsoppgaver utvalget 

kan ha.  Utvalget lager også en oversikt over de oppgaver de mener de 

bør ha.  Roy tar tak i oppgaver fra FKF.  Distriktsutvalget blir også 

invitert til møtet som settes til 22. mai på Gardermoen. Roy utarbeider 

en invitasjon. 

 

 Sak vedr. jaktprøve Vinjeveien: 

Vedtak: 

Tas til orientering.  

 

 NKK’s  RS. 

Referert brev fra Inn-Trøndelag FK. 

Spørreskjema utsendt fra NKK. 

Vedtak: 

Sendes til medlemsklubbene som svarer NKK direkte innen fristen. 

 

 Ny prosedyre ”Post” ble vedtatt. 

Heretter blir agenda for FKF’s styremøter samt vedlegg og referat sendt 

medlemmene. 

 

 Styremøter FKF ut 2007: 

 15. mai : Tlf.møte kl. 19-21  

 22. mai : Møte m/ raseutv./distr.utvalg kl. ??? 

 26. juni : Tlf. møte kl. 19-21 

 21. august: : Tlf. møte kl. 19-21 

 23. oktober : Styremøte SAS Radisson kl. 17-22 

 20. november : Tlf.møte kl. 19-21 

 11. desember : Styremøte SAS Radisson kl. 17-22. 

 

Neste styremøte: 15. mai kl. 19-21 – telefonmøte.  

 

 

 

Ellen B. Dobloug 

Referent 


