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REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

29.01.2009 kl. 19 – 21.45 

 

 

Til stede:  Kåre Norum, Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  

                       Cato Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 01/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

   

  Vedtak: Ingen merknad til innkallelse og Kjell foreslo en evt. post på            

                        dagsorden. 

 

Sak 02/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 16.12. 2008: 

 

  Vedtak: Ingen merknad – enstemmig godkjent. 

 

Sak 03/09: Post: 

 

 Brev av 16.12.08 fra NKK vedr. rapport fra Vestlandets Fuglehundklubbs 

høstprøve 22.-24.august vedr. hund som har jaget sau. Eier må legge frem 

godkjent sauebevis for å kunne stille på prøver. Ved gjentakelse må 

utestenging på livstid påregnes. Vedtak: Tas til orientering. 

 Brev av 16.12.08 fra NKK vedr. rapport fra Vestlandets Fuglehundklubbs 

høstprøve 22.-24. august vedr. hund som har jaget sau. 

Eier må legge frem godkjent sauebevis for å kunne stille på prøver. Ved 

gjentakelse må utestenging på livstid påregnes. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 18.12.08 fra NKK vedr. justering av dagpenger fra og med 2009 

for eksteriør, lp og ag dommere: 1 dags dømming kr. 960,-, 2 dagers 

dømming kr 1.280,- og 3 dagers dømming kr. 1.600,-. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Brev av 19.12.08 fra NKK vedr. rapport fra Meråker JFF’s fuglehundprøve 

høst 4.-5.10.08.  Klage innkommet for hund startet på prøven tross en 

tekstikkel mangel. Eier har sendt en testikkel attest som bekrefter at begge 

testikler er nede. Hunden kan derfor starte på jaktprøver. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 9. januar fra Stig Brathaug, JD, med endelige medlemstall for JD 

med prosentvis fordeling pr. organisasjon. JD har økt sitt medlemsantall 

med 1237 fra 2008-oversikten. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 14. januar fra JDDU v/Trine Melheim vedr. innspill til møte med 

NKK 17. januar. Vedtak: Tas til orientering, men styret finner det noe 

underlig at det er foreslått en økning av aktivitetsavgift uten at dette er 

forelagt andre instanser, for eksempel FKF. 
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 Brev fra Norges Jeger- og fiskerforbund av 14.01. med avslag på søknad 

om midler til avvikling av lokal dommerkonferanse 15.-16.1.09. Vedtak: 

Tas til orientering. FKF registrerer imidlertid at NJFF ikke er villig til 

å bidra til å styrke dommerkompetanse, på tross av at forbundets 

avdelinger er flittig brukere av dommere på sine jaktprøver, og  vil gi 

uttrykk for at dette vil kunne få konsekvenser ved oppsett av 

terminlister fremover.  

 Mail av 16.01. fra Vesfn JFF v/Walter Paulsen vedlagt samarbeidsavtale 

Bodø, Rana og Vefsn JFF vedr. plan for avvikling av jaktprøver i 

Helgeland/Salten. Vedtak: Tas til orientering. 

 Brev fra Oslo kommune, Friluftsetaten, av 15.01. vedr. evalulering av 

dressurområder for hund i Oslo – møteinvitasjon 5. februar 2009 kl. 09-11. 

Vedtak: Tas til etterretning. Sekretæren sender brev til leder i NKK 

Oslo og Akershus og ber han ivareta fuglehundenes interesser. 

 Mail av 16.1. fra NKK vedlagt retningslinjer for tilskudd til 

dommerkonferanser vedtatt 23. oktober 2008.  Retningslinjene gjøres 

gjeldende fra 1.1.09, hvor det bl.a. er angitt at budsjett for sentrale 

dommerkonferanser/seminarer må fremlegges innen 1.12., 2 år før 

arrangementet.  Se også vedtak i styringsgruppa for JD fra 22.01-09. 

Vedtak: Tas til orientering. Det vises for øvrig til vedtak i sak nr 5 fra 

styringsgruppa i JD den 22.1.09. 

 Mail av 16.1. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt oversikt over de klubber 

FKF representerte ved NKK’s representantskapsmøte i 2008. NKK ber om 

tilbakemelding på om det er de samme klubber FKF skal representere på 

årets møte. Vedtak: Sekretær har bekreftet over NKK v/Mette 

Johansen at det er de samme klubber FKF skal representere på NKK’s 

RS. 

 

Sak 04/09:       FKF, Årsmelding – regnskap 2008, Budsjett 2009. 

                         Fordeling av oppgaver – frister med mer. 

Foreløpig regnskap er oversendt styremedlemmene til orientering før 

styremøtet.  

Vedtak: Forslag til budsjett settes opp av Kåre/Ellen.  Årsmelding for  

 2008  ble  fordelt med frist 20.02.  for innsendelse til sekretæren  

 

Sak 05/09:       FKF representantskap 2009. 

                         Mail av 5. januar 2009 fra Vestfold Fuglehundklubb. Klubben ønsker å være  

  vertskap for FKF RS 2009, da klubben er 10 år i 2009.  

  Vedtak: Styret i FKF takker for tilbudet og vedtar at klubben blir 

  vertskap for FKF RS i 2009.  

 

Sak 06/09:      NKKs RS – innspill til valgkomiteen, frist 1 mars. 

                        Tar utgangspunkt i referatet fra styringsgruppa i JD fra 22. januar. FKF kan  

                        ikke sende inn forslag på kandidater – dette må gjøre av medlemsklubbene. 

Vedtak: Sekretæren setter opp et skriv til medlemsklubbene og ber dem 

komme med forslag til kandidater: nestleder til styret samt styremedlem. 

Da fristen er 1. mars for innsending av forslag til NKK,  må 

medlemsklubbenes forslag være innsendt FKF innen 20.02.09.  FKF vil 

koordinere forslagene. 
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Sak 07/09:      Jakthundkomiteen. 

                        Viser til referat og vedtak om å foreslå et interimstyret på møtet med NKK den               

                        4 februar, se vedtak i styringsgruppa i JD fra 22.  januar 2009. 

 Vedtak: Styret var enig i å støtte JD’s initiativ i å få fortgang i saken og 

opprette et interimstyre.  

 

 

Sak 08/09:       NKKs RS. Frist for innsendelse av forslag er 1 mars. 

                         FKF kan ikke sende inn forslag som ønskes behandlet, dette må gjøres av våre  

                         medlemsklubber. FKF RS ba om at styret jobbet for å få gjennomslag for en  

                         rekke saker i NKK. 

- Hundesport,(frivillig). Styret har til nå forsøkt å få gjennomslag 

for dette synet gjennom                                                                          

A. Jakthunddivisjonens styringsgruppe møte 29. oktober.                                                 

B. Prosessen rundt NKKs handlingsplan, ved innspill i denne 

prosessen høsten 2008. Noen av forbundene i JD – ønsker å 

oppettholde dagens ordning – kan derfor ikke medregne støtte i JD 

Da FKF ikke kan fremme forslag må dette gjøres av medlemsklubb. 

Vedtak: FKF v/sekretæren vil sende skrive til FKF’s 

medlemsklubber hvor det anmodes om at en eller flere 

medlemsklubber fremmer denne saken til NKK’s RS innen 

angitt frist 1. mars. 

 

Aktivitetsavgift. Også på dette punktet er det tatt opp i JD i møtet 

den 29 oktober, og forslag ble også innsendt i forbindelse med 

NKKs budsjett. Da NKKs budsjett ikke foreligger ennå, er det for 

tidlig å si om det er tatt til følge, men sjansene er vel små. Fikk 

heller ikke støtte i JD styringsgruppe. Da FKF ikke kan fremme 

forslag må dette gjøres av medlemsklubb. En økning i 

aktivitetsavgiften for å få sving på dataavdelingen i NKK, 

aksepteres ikke.  

Vedtak: FKF v/sekretæren vil sende skrive til FKF’s 

medlemsklubber hvor det anmodes om at en eller flere 

medlemsklubber fremmer denne saken til NKK’s RS innen 

angitt frist 1. mars. 

 

- Dommerutdanning.                                                                                                     
FKF mistet som kjent støtten til dommerutdanning i 2008, FKF 

sendte inn forslag til NKK i budsjettprosessen, uten å få gehør. 

Viser for øvrig til vedtak som er fattet av NKKs HS, mail 16.01-

09.(se referatsaker).Se også vedtak i styringsgruppa for JD, 22 

januar 2009. Da FKF ikke kan fremme forslag må dette gjøres av 

medlemsklubb. Er noe usikker om dette må gjøres på forhånd 

(tryggest) da budsjettet skal opp på ordinært vis, og forslag må også 

kunne gis direkte på møtet. Må avklares med medlemsklubb. Kan 

påregne støtte i JD for dette. 

Vedtak: FKF v/sekretæren vil sende skrive til FKF’s 

medlemsklubber hvor det anmodes om at en eller flere 

medlemsklubber fremmer denne saken til NKK’s RS innen 

angitt frist 1. mars. 
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Sak 09/09:    NKKs RS – oppnevning av representanter. 

Vedtak: Det må oppnevnes 7 repr. og samt 7 vararepresentanter.  

Sekretæren sender ut mail merket med høy prioritet og ber 

medlemsklubbene sende inn sine forslag på representanter.  

 

Sak 10/09:    Årets hund - Norgescup / Årets unghund. 
Mette la frem status pr. mail, 25 januar 2009. Det er laget oversikt for alle 

innsendte resultater og oppgitte poeng er kontrollert. 

Vedtak:   

Vinner av Årets Hund Norgescup  2008 ble ES Berkjestølens Hi-Treff e/f 

Ingvar Rødsjø, 50 poeng. 

Vinner av Årets Unghund 2008 ble GS  Trollheimens Smilla e/f Ørjan 

Gamst, 19 poeng.  

De tre beste i hver kategori annonseres i FH/02 samt websiden til FKF. 

Mette sender info og bilder til Roy og redaktør av Fuglehunden. 

 

 

Sak 11/09:     Aversjonsdressur:  

- Orientering til styret. 

- Informasjon til medlemsklubber: 

        *FKF's hjemmeside 

        *Fuglehunden 

Vedtak: Mette orienterte.  Mette har sendt info til alle medlemsklubber, 

likeså kontraktsforslag. Det bør legges ut info på FKF’s webside.  Mette 

sender dette til Kåre.  Mette tar opp spørsmål om pasifisering med 

Webjørn Svendsen med utsettelse for eksempel i ett år til 2010. Når det 

gjelder NJFF’s årlige godtgjøring på kr. 5.000,-, tilskriver sekretæren 

NJFF at FKF har begrensede økonomiske rammer bl.a. pga. store 

dommerutdanningskostnader og ikke ser seg i stand til å finansiere dette. 

 

Sak 12/09:     Orientering fra dommerutvalget: 
1. Nye dommerkandidater 2009, dato for distriktssamlinger og  

      autorisasjonsprøve. 

2. Nye regler – fellesbestemmelser. 

3. Trykking av ny dommerhåndbok ? 

Nils orienterte. 

                       Vedtak:  

9 kandidater er oppmeldt, 4 fra Nord-Norge, 2 fra Midt-Norge, 1 fra 

Bergen og 2 fra Østlandsområdet. Nye regler – fellesbestemmelser – er i 

orden.  Ny dommerhåndbok er ferdig til trykking. Skal gjøres om til PDF-

fil og legges ut på FKF’s webside. Championatregler: Cato har tidligere 

vært i kontakt med RU som har levert fra seg en innstilling til NKK. Ingen 

ting har skjedd.  Cato følger opp.  
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Sak 13/09:     Regler – kvalitetskrav for våre høystatusløp. 

                       Viser til vedtak i oktober møtet, sak 77/08. 

Påmeldingsfrist med spesielle kvalifiseringskrav høystatusløp. 

 Vedtak: Cato ser på det utarbeide materialet fra de enkelte komiteer, og 

kommer med en felles innstilling som legges frem for styret på desembermøtet. 

Likedan hvordan en takler evt. for sent påmeldte/oppnådde nødvendige 

premieringer. 

 Cato har sendt styret en mail med sin vurdering. 

Vedtak: Vi beholder de eksisterende regler som vi har i dag:  

1. Minimum 1 AK på NM skog. 

2. Minimum 1. VK  eller 2. VK med Res.Cacit - for NM høyfjell,  

3. Vanlige krav for start i VK (minimum 1 AK eller VK premie) - NM 

Lavland,  

4. Vanlige krav for start i VK (minimum 1 AK eller VK premie) - NM 

Vinter.    

                      Ved overtegning innen fristens utløp til NM arrangementer gjelder følgende: 

                      Man er kvalifisert for deltagelse i den prøvekategori man har oppnådd                  

                      nødvendig resultat  som kreves for deltagelse (resultatet må være oppnådd  

                      før påmeldingsfristen går ut). Med prøvekategori menes her  

                      høyfjellsprøver (vinter og høst), lavlandsprøver og skogfuglprøver.  

                      Ved fortsatt overtegning, går de med den eldste premieringen ut først. 
                      Påmeldinger etter fristen utløp registreres i den rekkefølge innbetalingene  

                      registreres på arrangørens konto. 

 

Sak 14/09:     Møteplan vår 2009. 

                       Stadfestelse av foreslått møteplan for våren 2009. 

                       Vedtak:  

  Tirsdag 24. februar kl. 1600 på Gardermoen. 

  Tirsdag 24. mars: Telefonmøte. 

  Tirsdag 28. april: Møte på Gardermoen. 

  Onsdag 27. mai: Telefonmøte 

  Fredag 12. juni: Styremøte før FKF RS. 

 

Sak 15/09: Eventuelt 

 Kjell sender brev til SU’ene vedr. arbeidet med søknadene for høsten 

2009. 

 

 

Neste møte: Møte hos Cato på Gardermoen 24. februar kl. 1600. 

 

 

 

 


