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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE PÅ SKYPE 

                     01.10.2014 kl. 20.00 – 21.35 

 

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

     Robert Brenden,  

 Varamedlem:  Anders J. Lunde (stemmerett i Trines fravær) 

    Rune Frankmoen 

Frafall:     Trine Melheim 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

 

Sak 70/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 71/14: Godkjenning av referat fra styremøte 03.07.2014 

Referatet ble gjennomgått mht hvilke arbeidsoppgaver som var 

gjennomført/følges opp/utsettes neste styremøte. Vedtak: Referatet ble 

deretter godkjent. 

 

Sak 72/14: Post: 

1. Mail av 04.07. fra NKK v/Eva Pedersen vedlagt protokoll fra NKKs 

Jakthundkomite 3. juni Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 4.7. fra NKK v/adm.dir. Trine Hage vedr. FKFs oversendte 

brev av 4.7. vedr. endring Stor-Cert. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 7.7. fra RU v/Robert Gill vedr. Dogweb Arra med diverse 

spørsmål vedr. utviklingen av systemet. Vedtak:  Styret vedtok å 

etablere en gruppe med Hans Einar Enoksen som styrets 

representant og som leder av gruppa. Saken tas opp igjen på neste 

styremøte. 

4. Mail av 9.7. fra NKK v/Mette Johansen med info vedr. NKK RS 8.-9. 

november. Dialogmøte 9.11. kl. 10-14. Sted: Scandic Oslo Airport 

Hotel på Gardermoen.  Bestilling overnatting må skje innen 1.10. for å 

få fremforhandlede priser.  Påmelding middag lørdag kveld er også 

deltakernes ansvar. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 9. juli fra leder Vest-Finnmark FK med invitasjon til at FKF 

kan avholde Fuglehundtinget i 2015 i Alta. Vedtak:_ Hans foretar 

undersøkelse blant FKFs medlemsklubber og vedtak fattes på neste 

styremøte 20.11. 

6. Mail av 17. juli fra Dommerutvalget Apport v/ Bjørn Egil Larsen med 

spørsmål om å kjøpe inn nye pins, samt mulighet for å arrangere en 

dommerkonferanse for apportdommere i løpet av våren, tidlig sommer 

2015. Vedtak: Styrets representant Anders Lunde sørger for at det 

blir satt opp et budsjett som oversendes etter samme prosedyre som 

gjennomføres før og etter dommerkonferanser for 

jaktprøvedommere høyfjell/lavland. 

7. Mail av 7.8. fra sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre v/Carl S. 

Bjurstedt  hvor han bekrefter mottak av meldingen om arrangement 

høsten 2014 på Kongsvold.  Den er innenfor vilkårene i dispensasjonen. 

Dette er siste år dispensasjonen gjelder, og Bjurstedt uttaler at man  bør 
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vel sammen med berørte parter gjøre en evaluering og oppsummering 

av erfaringene før FKF søker på ny.  

Han kommer tilbake til dette, men sender kopi til de som var med (evt 

deres arvtakere) i forrige møte i 2010 til orientering. Ettersom Bjurstedt 

har vært ute av «gamet» en stund, fant han det nyttig å lage en annotert 

utgave av vilkårene, etter nasjonalparkstyrets revisjon. Disse vedlegges, 

sammen med grensekartet i full størrelse (la inn miniatyr i 

retningslinjene). Vedtak: Saken følges opp av Kongsvold/Hjerkinn 

komiteen for videre behandling. 

8. Mail av 12.8. fra Norsk Breton Klubb vedlagt svar på høring ny 

samarbeidsavtale NKK/SKK. Vedtak: Oversendes komiteen som 

jobber med saken. 

9. Mail av 27.8. fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt NKKs 

disiplinærliste pr. 27.8.14.  Listen inneholdt bl.a.et navn på en deltaker i 

jakthundmiljøet som var ilagt aktivitetsforbud ut kalenderåret 201 4, jfr. 

NKKs brev av 12.3.14. NKK har oversendt listen bl.a. til FKFs 

medlemsklubber. Vedtak: Tas til orientering. 

10. Mail av 5.9. fra RU v/Robert Gill. Han fått en henvendelse fra Elisabeth 

Kallevig som er lagleder for de britiske rasene under årets VM i Italia. I 

mailen forklarer hun at vanligvis har hun sendt en henvendelse til FKF 

og fått overført pengene som FKF budsjetterer som støtte til VM .  

I år ønsker Elisabeth å starte arbeidet med at RU involveres ytterligere 

med en fremtidig større involvering av alle raseklubber samt at RU må 

lage en strategi på hva de ønsker.  

I den sammenheng er RU av den oppfatning at det kan være en start 

med å overføre det budsjetterte beløp til RU sin konto.  

RU tar også oppgaven med å be raseklubbene til deltakere som er med å 

overføre sin støtte. 

RU har startet diskusjonen vedr hva de ønsker fremover med 

internasjonal deltakelse, og bedt alle raseklubber ta det videre inn i sine 

raseklubber. Både når det gjelder deltakelse i konkurranser, dømming 

og utstillinger.  Vedtak:   Vedtatt praksis opprettholdes. Endringer 

kan vurderes ved en evt. fornyet søknad og endringsforslag fra RU. 

11. Mail av 5.9. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt oversikt over 

stemmetall for FKF ved årets NKK RS.  Stemmetallet er 13.389.  Til 

sammenligning var stemmetallet pr. 31.12.12 14.607.  Vedtak: Tas til 

etterretning.  

12. Mail av 5.9. fra NKK v/Mette Johansen  med informasjon om NKKs 

Dialogmøte lørdag 8. november.  Påmelding må skje innen 6. oktober. 

Vedtak: Det meldes på to personer. Navn oppgis senere. 

13. Mail av 17.9. fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt NKKs 

disiplinærliste pr. 17.9. Listen inneholdt bl.a. et navn på en deltaker i 

jakthundmiljøet som var utestengt fra alle jaktprøver i 1 år fra 16.9.14 

t.o.m. 16.9.15, jfr. NKKs brev 16.9.14.  Vedtak: Listen tas til 

orientering. FKF har tilskrevet NKK og bedt om forklaring på 

endret forføyning for den aktuelle deltakeren etter behandling i 

NKKs appellutvalg. 

14. Mail av 18.9. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt høringsbrev vedr. 

NKKs rovdyrpolicy. Høringsfrist: 18.12.14. Vedtak: Rune gis 

styreansvar i saken. 

15. Mail av 24.9. fra NKK v/Ivar Hauglid om at NKKs datasystemer vil 

være nede mandag 29.9. til torsdag 2.10. pga overgang til ny 

driftspartner. Vedtak: Tas til orientering. FKF bemerker at perioden 

for nedetid var meget uheldig i forhold til våre medlemsklubbers 
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aktiviteter. 

 

 

Sak 73/14: NKK RS 2014 

 Iflg. mail 27.9. fra NKK er påmeldingsfristen til NKK RS 2014 senest 

18.10.14. Hvilke personer som skal delta fra FKF må avklares.   Vedtak: Kjell 

setter opp et arbeidsdokument sak for sak med kommentarer med forslag 

til kandidater, slik det ble gjort i fjor. Kan ha det ferdig mot slutten av 

neste uke.  

 

Sak 74/14: Refusjonsordning i tilknytning til Fuglehundtinget 

Etter søknad vedlagt dokumentasjon, kan FKFs medlemsklubber få refundert 

reisekostnader utover egenandel kr. 2.000,-.  Det foreligger søknad fra en 

medlemsklubb for deres 2 representanter.  Er ordningen slik å forstå at 

dekningen gjelder 1 representant fra hver medlemsklubb, eller kan klubbene 

sende så mange representanter de ønsker og deretter søke om refusjon for 

disses reisekostnader?  Vedtak: Medlemsklubber får dekket reisekostnader 

kun for 1 person etter dokumentasjon og innsendelse av denne innen 3 

mndr. etter avholdt Fuglehundting.   

 

Sak 75/14: Annonsering på FKF sine websider 

Det er kommet henvendelse fra RU vedr. annonsering på FKFs websider. 

Saken gjelder trening hos et hundesenter i forbindelse med forberedelse til VM. 

Vedtak: På nåværende tidspunkt vil ikke styret i FKF anbefale 

annonsering for trening hos et spesielt hundesenter på sine websider. 

 

Sak 76/14: Reduksjon av ilagt straff fra NKKs appellkomite 

Appellkomiteens reduksjon av straff for person som er dømt for misbruk av 

egenerklæring for løpetid. Skal styret i FKF gjøre noe i sakens anledning?  

Vedtak: Vi kan ikke avkreve forklaring i enkeltsaker, men vi har tatt 

kontakt for å få se vedtaket med begrunnelse. Saken tas opp på neste 

styremøte. 

 

Sak 77/14: NKKs rutiner vedr. meddelelse av disiplinære reaksjoner 

NKKs rutiner for meddelelse av disiplinære reaksjoner mot hunder og 

personer. Hvordan kommuniseres disse til domfelte og arrangører?  Tidligere 

ble det sendt brev, - nå er rutinene endret til at det sendes pr. mail og rek.post 

til domfelte. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

 

  

Sak 78/14:  Eventuelt 

- Ellen minner medlemsklubbene om tidsfrist for høring NM Vinter. 

 

 

Neste styremøte:  20. november kl. 15.00 på Garder Kurs og Konferansesenter. 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 


