
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

05.05..2008 kl. 19-20.30 

 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Kåre Norum,, Roy Robertsen,  Mette Marie Waaler, Marte Ottesen, Tor Einar 

Jørgensen og Kjell Duedahl. 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 
 

Sak 41/08: Ferdigstillelse av årsberetningen 

 

Årsberetningen er nå komplett. Ellen gikk igjennom beretningen samt saker 

som skal fremmes for representantskapet. Mette hadde oppdaget noen 

skrivefeil og tar opp dette direkte med Ellen. 

 

Vedtak: Etter siste justeringer er gjort, oversendes årsberetningen med alle 

vedlegg til Roy som lager en PDF-fil av dokumentene, oversender dette til 

styret og sekretær.  Sekretær sender innkallingen til FKF’s medlemmer 

onsdag 07.05. 

 

Sak 42/08: Budsjett 2008 
 

Pga. revisjon av jaktprøvereglene er det ønskelig med oppdatering av 

dommerne i det nye regelverk.  Dette vil medføre en stor kostnad i 

størrelsesorden ca. kr. 430.000,-.  Overføring fra NKK lik foregående år vil for 

2008 utebli, og det vil da bli umulig å fremlegge et budsjett med overskudd 

eller i balanse, selv om man har mulighet for å justere enkelte poster i 

budsjettet.   

 

Vedtak:  Vi legger frem et underskuddsbudsjett for 2008. Dommerkonferansene  

gjennomføres ved av vi overfører midler fra dommerfondet.  Styret vil 

oppfordre dommerutvalget til å innhente tilbud fra alternativer steder enn 

Kongsvoll Fjellstue med tanke på mulig innsparing i budsjettet. 

   

Sak 43/08: Hvordan forholde seg til NKK om bevilgninger fra NKK til 

dommerutdanning?  

Det bør tas et møte med adm.dir. Espen Engh eller styreleder i NKK. FKF har 

ikke økonomi til i årene fremover å finansiere oppdateringen av 

jaktprøvedommere. 

 

Vedtak:  FKF tar initiativ til å få berammet et møte med NKK’s leder og 

styreformann om bevilgninger til FKF dommerutdanning i 2008 og 2009. 

 

Sak 44/08: Brev fra RFK vedr. CACIT på Forus. 

 

Vedtak:  Styret har ikke noen ytterligere kommentarer til saken. Sekretæren bes 

underrette RFK. 

  



Sak 45/08: Eventuelt: 

 

* Ny sak 6.8 NM Lavland – vinter – høyfjell – skog . 

 

Vedtak:  Styret gis fullmakt til å tilpasse påmeldingskrav for NM lavland, vinter, 

høyfjell og skog. 
 

 

  

 

Neste styremøte: Kort møte med nytt styre søndag 8. juni? 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


