
   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     29.04.2015 kl. 12.00 – 20.50 

 

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

    Trine Melheim og Anders J. Lunde  

 Varamedlem:  Rune Frankmoen 

Fravær: Styrmedlem:  Robert Brenden 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 49/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 50/15: Godkjenning av referat fra styremøte 18.03.2015 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 51/15: Post: 

1. Mail av 25.3. fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om at 

styreleder NKK Tom Øystein Martinsen ønsker å være tilstede i Alta 

fra lørdag til søndag under FKFs markering av sitt 50-års jubileum. 

Vedtak: Sekretær har sendt mail og ønsket Martinsen velkommen 

til Alta. 

   

Sak 52/15: Årsberetning og regnskap 

 Årsberetningen ble gjennomgått sak for sak. Innspill til NKKs årsberetning ble 

utarbeidet av Anders, Hans og Rune. Styret diskuterte ellers innholdet på FT, 

program og mulige aktiviteter etter FT, - dersom det blir tid.  Ellen tar kontakt 

med VFFK vedr. forslag til eventuell sosial aktivitet. Forslag til budsjett 

gjennomgått og godkjent. Pga en bokføringsfeil, blir resultatregnskap og 

balanse rettet opp og på nytt utsendt styret. Vedtak: Innlegg i årsberetningen 

som ikke er fulgt opp, må purres opp slik at beretningen er klar til 

utsendelse innen fristen.  

 

Sak 53/15:  Samarbeidsavtale NJFF-tilsluttede klubber 

NKKs lovkomite har kommet med en uttalelse i saken etter henvendelse fra 

FKF via NJK. Styret fullfører arbeidet med lovendringer, endringer i 

kommentarer til FKFs lover og utarbeidelse av en samarbeidsavtale som 

muliggjør fortsatt tilknytning til FKF for de klubber som enda ikke har lover i 

samsvar med NKKs lovmal.   Uttalelsen fra NKKs lovkomite legges ut på 

FKFs webside. Vedtak: Saken fremmes for FT 2015 og brev sendes til 

NKKs HS for å få nødvendige avklaringer før FT. 

 

Sak 54/15: Samarbeidsavtale NKK - SKK 

 Avtalen ble oversendt ferdig forhandlet innen 1.4.15 som var svenskenes krav 

for at nordmenn skal kunne delta på jaktprøver i Sverige kommende sesong.  .  

Avtalepartene må være NKK og SKK. Vedtak: Den ferdigforhandlede 

avtalen legges frem for FT 2015 for avstemming. 

 

 



Sak 55/15:  Kombinert jaktchampionat – feilformuleringer i regelverket  

Anders informerte.  Feilformuleringen gir et forvirret meningsforhold. Anders 

har laget et utkast til brev til NKK hvor det bes om at regelverksteksten endres. 

Vedtak: Styret har sett på regelverkteksten til NJ(K)CH som finnes uklar. 

Det er ikke ønske om endring i realitetsinnhold. 

FKF vil anmode NKK om å endre regelverkteksten til følgende: 

 Kombinert Jaktchampionat – NJ(K(CH 

 For å oppnå tittelen NJ(K)CH må hunden på jaktprøver for stående 

fuglehunder ha oppnådd følgende: 

- 3 ganger enten 1. AK eller VK premiering som gir minst 8 poeng etter 

omregningstabell, på feltprøver. 

- 1. AK apport. 

En av feltprøvepremieringene må være oppnådd samme kalenderår som 

apportpremien. 

Utstillingskrav: 

- En gang Very Good på utstilling etter fylte 24 måneder. 

 

Sak 56/15: Disiplinærsak og prinsipielle spørsmål knyttet til tolkning av 

prøveregelverket og NKKs regelverk  
Styrets habilitet: Styret har tidligere fått forelagt seg en vurdering av leder og 

nestleders habilitet i saken uten at de resterende styremedlemmene har vurdert 

disse som inhabile. Under dagens styremøte vurderte styret to andre 

styremedlemmers habilitet. Under saksbehandlingen forlot vedkommende 

styremøtet. Styret konkluderte etter gjennomgang av saken at begge 

styremedlemmene ikke var inhabile. 

  

Styret har mottatt henvendelse fra to medlemsklubber med spørsmål om styrets 

engasjement i og håndtering av saken. Styret vil informere alle 

medlemsklubber om dette i eget skriv.  

  

Styret mottok ikke DKs avgjørelse i saken datert 25. mars før den ble etterspurt 

27. april. 

 

FKFs behov for prinsipielle avklaringer søkes hos NKKs Lovkomite med et 

brev med konkrete problemstillinger. Disiplinærsaken er visstnok anket, men 

FKF har spørsmål det ikke kan forventes at en behandling i Appellutvalget 

(AU) vil kunne gi svar på, og det er ikke gitt om og hvilke problemstillinger 

som vil bli realitetsbehandlet av AU. Videre oppfølgning av aktuelle saker og 

problemstillinger som har oppstått under behandlingen av denne saken utstår.  

 

Vedtak: Det utarbeides et informasjonsskriv som sendes FKFs 

medlemmer. Forslaget til henvendelse til NKKs Lovkomite for å avklare 

prinsipielle forhold saken har reist sendes. Det sendes brev til 

Disiplinærkomiteen i NKK (NKK DK) med informasjon om at det i deres 

vedtak i saken er en konsekvent sammenblanding av FK (fagkomiteen for 

høyfjells- og lavlandsprøver) og FKF med krav om at dette rettes opp samt 

at post i fremtiden sendes sekretariatet i FKF.  
 

  

Sak 57/15: Informasjon etter dialogmøte med Jakthundsektoren 

Kjell orienterte.  Tilstede under dialogmøtet var representanter fra alle klubber 

og forbund i jakthundsektoren samt Tom Øystein Martinsen, og Dag 

Skarpodde fra Hovedstyret i NKK og fra adm. Trine Hage.  Etter 

orienteringsrunden fra NKK dreide spørsmålsrunden seg i hovedsak om 

Europavinnerutstillingen 2015.  Vedtak: Tas til orientering. 



 

Sak 58/15: Sponsing av dommere 

Et firma har oversendt et utkast til avtale vedr. sponsing av dommere under 

jaktprøver.  Styret i FKF ser gjerne at dommere kan få mer ut av sitt bidrag til 

fellesskapet både praktisk og økonomisk, men ser at det kan være uheldige 

sider knyttet til at dommere dømmer deltagere som inngår i samme 

sponsorteam.  Hvilke avtaler den enkelte inngår på egen hånd er derimot FKF 

uvedkommende og bare regulert av den enkeltes etiske vurderinger.   

Vedtak: Styret vedtok ikke å gå inn i en slik avtale. 

 

Sak 59/15: Videreføring av sak 45/15 – Statskog og tillatelser til jaktprøver ut april 

Hans har snakket med Statskog sentralt. Styret har utarbeidet et forslag til et 

brev. Henvendelsen er bilagt bl.a. uttalelse fra Høyskolen på Evenstad og 

professor Johan B. Steen.  Vedtak: Styret vedtok at brevet m/vedlegg sendes 

Statskog 

 

Sak 60/15: Rødlisting rype – Svar fra NJFF – Telling av ryper under jaktprøver 

FKF sendte en henvendelse til NJFF 19.3 i anledning rødlisting av rype. NJFF 

v/Webjørn Svendsen besvarte brevet 23.3. og er positive til FKFs engasjement 

i rypeforvaltningen, samt takker for tilbudet om samarbeid i denne saken. NJFF 

er imidlertid av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig at 

organisasjonene fremmer sine innspill direkte til artsdatabanken.  Det har også 

kommet en henvendelse fra NINA v/Oddgeir Andersen. Det vil bli arrangert et 

seminar på Evenstad 3. juni med relevante miljøer. Rune har sagt seg villig til å 

delta på vegne av FKF.   Vedtak: Rune tar kontakt med NINA for å avklare 

deres behov for assistanse med oversikt over rypebestanden (f.eks. telling 

av ryper på jaktprøver). 
 

Sak 61/15: Søknad fra Malvik Fuglehundklubb 

Malvik Fuglehundklubb er en nyopprettet fuglehundklubb, og har sendt FKF 

en søknad 23. mars om å bli opptatt som medlem av FKF.  Søknaden kom 3 

uker for sent til å bli behandlet på FT 2015.  Vedtak: Søknaden avvises og 

returneres ubehandlet. 

 

Sak 62/15: Bisettelse Johan B. Steen 

Johan B. Steen gikk bort 9. april 2015. Det ble bestilt en bårekrans  fra FKF,  

og forbundet  v/leder Kjell Enberget var tilstede ved bisettelsen og 

minnesamværet  i Oslo 21. april.  Etter forespørsel fra styret og på vegne av 

fellesskapet, har Jon Ivar Søhus og William Richter skrevet minneord som 

kommer i «Fuglehunden» nr. 3/15.  Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 63/15: Eventuelt 

- Rune tar kontakt med NKK for å høre om det er mulig at utenlandske 

deltakere slipper grunnkontingenten til NKK. 

- Robert får i oppdrag å undersøker forutsetningene for tildeling av midler til 

VM-arrangement fra NKK,  - søknadsfrister beløp og søknadsprosdyre 

m.m. 

- Mandat RU – sak til FT.  

 

 

 

Neste styremøte: Fredag 12. juni i Alta 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


