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REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

01.09.2009 kl. 1900 – 21.45 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  Cato M. Jonassen, Kjell 

Enberget (logget seg på senere), Tor Steigedal og Petter Elvestad 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 81/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 82/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 30.06. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 83/09: Post: 

 

 Mail av 6.7. fra NKK v/Mette Johansen vedr. gjenoppnevning av Kjell 

Duedahl som rep. i FCI’s komité for stående fuglehunder. Duedahl 

gjenoppnevnes i komiteen for 2 år, dvs. ut juni 2011 . Vedtak:  Tas til 

orientering. 

 Mail av 8.7. fra Stig Brathaug vedr. høring oppdatert divisjonsavtale. 

Høringsfristen utvides til 1. oktober. Vedtak: Tas til orientering, jfr. sak 

88/09. 

 Mail av 3.8. fra Røros JFF v/Gøril Hov hvori det uttrykkes skuffelse over 

pris på kritikkskjemaer til ikke-medlemmer av FKF. Røros JFF ønsker at 

NKK tar bestillingen for dem slik at de kan få kristikkskjemaene til 

medlemspris. Kopi av mailen er sendt Monica Nordlund, NKK og Bertil 

Nyheim, NJFF. Vedtak: FKF v/Marte sender brev til NKK om saken.  

 Mail av 5.8. fra Kristin W. Prestrud, veterinærkonsulent NKK, som takker 

for oversendelse av FKF’s høringssvar vedr. NKK Etiske retningslinjer for 

hold av hund. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail  19.8. fra Stig Brathaug vedlagt utkast til referat fra telefonmøte i JD 

Styringsgruppen 18. august. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 20.8. fra leder i Norsk Breton Klubb Kjell Engen vedlagt en  

betenkning om problemer med dommere til fuglehundprøver.  Han ber om 

tilbakemelding på et problem som er gjennomgående for alle klubber som 

arrangerer jaktprøver. Vedtak: Styret foreslår at det nedsettes et 

arbeidsutvalg som får i mandat i å se på problemstillingen. 

Arbeidskomiteens sammensetning foreslås som følger: 1 fra FKF-

styret (Petter),  1 fra distrikt, 1 fra RU  og  1 fra DU, samt 1 fra en 

erfaren prøvearrangør (Ellen), til sammen 5 personer. Sekretær gjør 

henvendelse til  RU samt Hed-Opp som representantant for 

distriktsklubbenes og ber klubben om å koordinere utvelgelsen av 

distriktsklubbenes representant.dette.  

 Mail av 21.8. fra Stig Brathaug vedr. a-konto innbetalinger til JD-AU.  
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medlemstall, og FKF’s andel utgjør kr. 10.473,-. Vedtak: Tas orientering 

og beløpet overføres i henhold til avtale. 

 Mail av 24.8. fra Norsk Breton Klubb v/Kjell Engen om at NBK ikke har 

noen forslag til endringer i den forelagte JD-avtale. Vedtak: Se sak 88/09. 

 Mail av 24.8. fra Østfold Fuglehundklubb v/Tom Erik Øygard vedr. høring 

forelagt JD-avtale. Styret i klubben finner det vanskelig å få til 

demokratiske prosesser nedover i systemet med så korte frister.  Klubben 

har imidlertid ingen innvendinger på strukturen så lenge dette godkjennes 

av FKF’s styre. Vedtak: Se sak 88/09. 

 Mail av 26.8. fra Stig Brathaug vedlagt eksempler godkjenning 

dommerutdanningskonsept (FKF’s og NRK sitt opplegg). Alle 

medlemmene av JD skal få godkjent sine dommerutdanningskonsept av 

NJK for å være med i dommerfinansieringsopplegget. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 26.8. fra Stig Brathaug vedr. prosedyre for håndtering av budsjett 

for dommerutdanning.  OBS! Årets frist for budsjettinnspill 2010 og 2011 

er 15. september. Vedtak: Se mail fra Kåre vedlagt mal for oppsett av 

budsjett. Brathaug har også utarbeidet en mal. Styret vil bruke Kåres 

oppsett. Nils og Ellen tar ansvar for å sette opp budsjettene. Vi må 

også purre opp støtte til dommerutdanning for 2008 og 2009 overfor 

NKK.  Marte sender mail til Stig og Kåre om at saken er behandlet i 

FKF’s styre og at styret støtter Kåre’s utkast og vedlegger det til Stig 

Brathaug.  

 Mail av 28. august fra Harstad og Vesterålen Fuglehundklubb v/Arnfinn 

Abrahamsen vedr. høring ny avtale JD.  Klubben har ingen bemerkninger. 

Vedtak: Se sak 88/09. 

 Mail av 31. august fra Sigmund Ask Johansen vedlagt redegjørelse 

dommerutdanning som er videresendt NJK. Mailen er sendt styret 31.8. til 

orientering. Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Sak 84/09: Mandat Kongsvold-Hjerkinn komiteen    Tor 

Tor gjennomgikk det foreslått mandat for FKF’s Kongsvold/Hjerkinn-komite 

og knyttet enkelte kommentarer til punktene. Det er ønskelig fra FKF’s side å 

være avtalepartner overfor Statskog, slik at det ikke er NKK – Statskog når den 

gjeldende avtale går ut 1. august  2011. Det gis tilbakemelding til Monika 

Nordlund/NKK med kopi til Gunnar Handberg. Viktigst å få på plass mandatet.  

Vedtak: Tor sender inn mandatet til Monika Nordlund, NKK og Gunnar 

Handberg med kopi til styret. 

 

Sak 85/09: Logo – varemerke FKF      Petter 

Petter har laget en betenkning vedr. de forskjellige møter å løse dette problemet 

på. La det være som det er eller sende en henstilling til Uniq om å la være å 

bruke dette i Norge. Vedtak: Petter former et forslag til brev til Uniq. 

 

Sak 86/09 NKK Jakthundkomite – Delegering    Kjell 

Et høringsforslag er under utarbeidelse. Noe ferdig forslag fra Kjell foreligger 

ikke foreløpig. Nils og Kjell går mer sammen slik at det samkjøres når det 

gjelder lov og delegering. Vedtak: Utsettes til vi får høringsnotatet. 

  

Sak 87/09: Høring Web Policy       Petter 
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Det har innkommet innspill fra Hedmark og Oppland Fugehundklubb og kopi 

av Norsk Retrieverklubbs reaksjon. Vedtak:  Petter tar kontakt med Trine 

Melheim og lager et forslag til brev, som sendes ut til alle 

medlemsklubbene for kort frist med tilbakemelding, for deretter 

oversendelse til NKK innen frist 1. oktober. 

   

Sak 88/09 Høring – Avtale JD Divisjonsavtale, frist 1.10.09.  Marte   

Det har kommet tilbakemelding fra noen distriktsklubber, bl.a. fra NESK i dag.  

JD skal være et koordineringsråd/politisk verktøy. Samordne innspill overfor 

NKK RS.  Foreslått endring i pkt. 1 er ok. Ingen endring i pkt. 2 og 3. 

Diskusjon vedr. pkt. 4. Marte justerer pkt. 4. Pkt. 6 ok. Pkt. 7 justeres. Pkt. 8 

justeres noe. Vedtak: Marte utarbeider nytt utkast som sendes styret. 

Deretter går utkastet ut til medlemsklubbene med kort frist for 

tilbakemelding, og deretter til JD innen 1.10.  

 

Sak 89/09 JD – AU: Forslag på nytt medlem 
Det har kommet inn forslag på Hans Chr. Axelsen.  Han har sagt seg villig. Det 

har ikke kommet inn noen forslag fra andre klubber.  

Vedtak: Marte tar kontakt med HCA. Tar kontakt med JD v/Stig 

Brathaug. 

.    

Sak 90/09 Referat fra møte i utdannelseskomiteen    Cato 

Cato har sendt ut møtereferat fra utdanningskomiteen i JD og informerer om 

saken.  Det er berammet et møte med NJFF i november hvor JD og NJFF skal 

se på utdanningsveien sammen og mulige synergier. Utdanningskomiteen i JD 

vil utarbeide et forslag til utdanningsvei, som sendes på høring i hele JD. 

Vedtak: Cato følger opp saken.  
  

Sak 91/09 Organisasjonsskisse NKK – NJK – JD    Kjell 

  Tas i et fysisk møte.  

Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 92/09 Lovkomiteen        Nils 

Det jobbes  med et høringsutkast som vil gå ut om kort tid. Nils orienterte om 

komiteens arbeid og hvilke forhold som komiteen mener er viktig. 

Utgangspunktet er å gjøre FKF til et sterkt forbund. Alle klubber får utkastet til 

vurdering og tilbakemelding. Vedtak: Høringen avventes.  

 

Sak 93/09 FKF sider/FH – Oppdatering      Mette  

Mette har prøvd å legge inn og redigere. FKF’s styrende organer er rettet opp 

etter FKF’s RS. Utvalgene er rettet opp. Diverse andre rettelser er også 

gjennomført.  

Fuglehunden nr. 6/09: Diverse materiell som skal inn i dette nummer må være 

inne hos Mette Møllerop innen 6.10.  Presentasjon av styret i FKF, hvert 

styremedlem sender en kort presentasjon av seg selv samt bilde (god 

oppløsning) som sendes direkte til Mette Møllerop innen ovenstående frist. 

Vedtak: Mette lager en mal som sendes styret  
Forslag er fremkommet om at jaktprøvedommere ønsker et lukket nettforum på 

FKF’s websiden.  

Vedtak: Det tas ikke noe beslutning om dette på nåværende tidspunkt. 

.  
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Sak 94/09 Eventuelt 

  Innmeldt sak fra Ellen utgår. 

 

Instruksjonkurs NJFF – Webjørn Svendsen 

Vedtak: 

Tilbakemelding 1.10. hvis ingen kommentarer fra styret. 

 

 

 

Neste møte:  17. november kl. 1700 på Gardermoen. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug. 


