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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

                     18.03.2014 kl 20.00 – 22.25 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen, Nils B. Skaar,  

    Trine Melheim og Petter Elvestad 

 Varamedlem:  Marte Ottesen  

 Varamedlem:  Robert Brenden  

  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

. 

 

Sak 33/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 34/14: Godkjenning av referat fra styremøte 18.02.2014 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 35/14: Post: 

1. Kopi av brev fra Agder FK 19.2. vedr. tjuvtrening i deres prøveterreng. 

Vedkommende person er utestengt i 2 år gjeldende fra 1.1.14 fra Agder 

FK sine arrangement. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Kopi av brev fra Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa av 25.2. til 

Tromsø Fuglehundklubb vedr. bruk av samme navn på begges 

jaktprøver.  Saken er senere ordnet ved at Tromsø FK har fjernet navnet 

på prøven fra sin nettside. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail fra Inn-Trøndelag FK 26.2. med informasjon at på klubbens 

årsmøte ble Brynjar Holmli valgt til klubbens leder etter Helgar 

Sætermo. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail fra Telemark FK 27.2. med informasjon om at på klubbens 

årsmøte ble Kyrre Rørstad valgt til ny leder etter Sven Tore Kittilsen. 

Vedtak: Tas til orientering. 
5. Kopi av mail av 28.2. fra NESK til NKK vedlagt to brev av henholdsvis 

11.6.2013 og 25.2.2014 vedr. vedtak i sak hvor hund har vist uønsket 

adferd. Trine hadde en kommentar. Saken startet før FKF var et reelt 

forbund. Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail av 6.3. fra Norsk Münsterländerklubb med informasjon om at 

Birte Wold Myhre ble valgt til ny leder av klubben under deres årsmøte 

6.3. Vedtak: Tas til orientering.  

7. Mail av 11.3. fra Hedmark og Oppland Fuglehundklubb med 

informasjon om at Elisabeth Haukaas Bjerke er blitt valgt til ny leder 

etter Oddgeir Andersen.  Vedtak: Tas til orientering. 

8. Mail av 14.3. fra NKK v/Dagny Wangensteen med innkalling til 

ekstraordinært representantskapsmøte i NKK torsdag 24. april kl. 

18.00. Sted oppgis senere. Møte gjelder økonomi. Kjell, Petter og 

Robert møter. Kjell tar kontakt med Øystein Heggelund Dahl. Vedtak: 

Tas til orientering. 
9. Mail av 14.3. fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt referat fra 

dialogmøte i NKK 10.11.2013.  Vedtak: Tas til orientering. 
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Sak 36/14: Overføringer til dommerutdanning/etterutdanning i FKFs 

medlemsklubber 

I februar 2013 overført FKF en samlet sum av kr. 413.000,- til de av FKFs 

medlemsklubber som hadde sendt inn regnskaper vedr. 

utdanning/etterutdanning av jaktprøvedommere for 2012. Det har nå kommet 

en forespørsel fra en utdannende klubb om det vil bli foretatt noen utbetaling 

for pådratte kostnader for 2013. Vedtak: Styret i FKF vedtar overføring av 

penger til dommerutdanning og etterutdanning av dommere. Utdannende 

klubb får kr 7000,- per kandidat som har bestått Kongvold 1 eller 

autorisasjonsprøven. Videre får utdannende klubb 1000,- per deltager på 

lokale dommerkonferanser i forkant av sentral dommerkonferanse.  

 

Beløpene overføres til de klubber som leverer oversikt over deltagere med 

dato for arrangementene samt navn på dommerkandidatene som har 

bestått innen den frist som framkommer i skriv til klubbene.  

 

Klubbene står fritt til å disponere pengene som de har kultur for og 

ønsker. 

 

 

Sak 37/14: Manglende/forsinket innbetaling avgift dommerfond etter avholdte 

jaktprøver/Samme forhold vedr. medlemsavgift FKF 

Frist for innsendelse av oppgjør dommerfond, oppgjørsskjema og rase- og 

partistatistikker er 4 uker etter at jaktprøven er avholdt.  Frist for innsendelse 

av skjema for medlemsavgift samt betaling avgift er 31.1.14 (mail m/skjema 

utsendt klubbene 5.1.14). 

Vedtak: Hans utarbeider et forslag som sendes på mail og deretter 

innarbeides som en sak til Fuglehundtinget. 

  

Sak 38/14: Felles møte RU/FKF  

Det er ønskelig med et felles møte hvor Raseutvalget og FKF tar opp til 

diskusjon IT-satsingen i NKK og hvordan RU/FKF skal møte denne 

utfordringen. FKFs politiske dokument (som er sendt FKFs medlemsklubber på 

høring) og veien videre vil også stå på agendaen. Raseklubbene bør få en 

direkte invitasjon til å delta.  Vedtak: Mandag 28. april foreslås møte med 

RU kl. 1700-2100. Kjell sender styret på mail et utkast med møteplan som 

hurtigbehandles.  Deretter sendes en invitasjon til raseklubbene. 

 

Sak 39/14: Jakthunddivisjonen (JD) 

FKF mangler en representant i Jakthunddivisjonen. Jakthunddivisjonen 

konstituerer seg selv.  Det må velges en ny person til dette utvalget. Vedtak: 

Trine Melheim ble foreslått som FKFs sin nye representant i 

Jakthunddivisjonen. 

 

Sak 40/14: Webpåmelding jaktprøver 

  Hans orienterte. Vedtak: Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 41/14: Internettsiden til FKF - status 

Det var sendt ut en orientering fra Hans. Han har vært i kontakt med et nytt 

selskap som også NESK benytter. Han anbefalte å godkjenne den fremlagte 

modellen. Vedtak:  Styret vedtar å endre nettleverandør. Hans er ansvarlig 

i saken på vegne av styret.  

 

Sak 42/14: Innstiling fra komite for utenlandske deltakelse i NM 

Hans la fram innstillingen i saken. Har sendt ut styrets vurdering og styrets 
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innstilling.  Har laget et forslag til konklusjon som er sendt alle sammen. Styret 

diskuterte saken. Vedtak: Styret jobber videre med sin innstilling frem til 

neste styremøte 29. april.  
 

Sak 43/14: Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk hovedtilknytning 

Komiteen som ble nedsatt på Fuglehundtinget 2013 har oversendt sitt 

enstemmige forslag.  Utvalget har vurdert fem alternative løsninger. Kjell har 

oversendt et forslag i dag på mail. Styret diskuterte saken.  Vedtak: Styret 

jobber videre med en innstilling frem mot aprilmøte. 

   

   

Sak 44/14: Styremøter FKF 

Robert orienterte. 

FKF har benyttet seg av Confy som leverandør av telefonstyremøter gjennom 

noen år. Lydkvaliteten er varierende og det er innimellom også skurring og 

ekko under møtet. Skype er gratis som en laster ned, kan være med via nett 

eller mobil. Samtalene blir ikke dårligere, blir heller bedre.  Alle bør ha testet 

dette før neste styremøte. Robert er behjelpelig med å få det hele i dag.  

Nettbrett fungerer meget godt på nettbrett. Bør ha en god linje med høy 

hastighet, det gjør at samtalen blir veldig bra. Alle må skaffe seg Skype-

tilgang. Robert er tilgjengelig for konsultasjon og tar en test med hver enkelt at 

det fungerer. Vedtak: Robert og Kjell følger opp at alle er på Skype til 

styremøte 29. april.  

 

Sak 45/14: NKK-ansvarlig i FKF-styret?   
Se sak 10/14. Det kommer mange mailer fra NKK. Sakslister til HS m.m. som 

må tas tak i.  

Vedtak: Trine tar hånd om info fra NKK. Kan legge frem innstillinger, 

men styret må ha noen oppfatninger om saker og det fordrer at de må 

sette seg inn i sakene.  

 

Sak 46/14:  Eventuelt 

- Feilreferering fra NKK RS 2013.  Marte orienterte. Sak 11 hvor det var 

sendt inn forslag vedr. reaksjoner mot hund. Del 1 trakk Kjell fra 

talerstolen. Del 2 ble vedtatt uten votering. Saken ble ikke 

realitetsbehandlet,  men det står i protokollen at den ble det samt at den ble 

vedtatt. Protokollen er feil. FKF bør aksjonere. Vedtak: Marte lager et 

forslag til NKK som sendes styret. 

- Instruktørutdanning. Hans har behov for å ha et møte m/ Jon Georg Hov. 

Vedtak: Hans avtaler møte med Hov og sender reiseregning til 

sekretær etter møtet.  

 

 

 
Neste styremøte:  Telefonstyremøte på Skype 29. april kl. 1900.  

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 


