
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Mandag 8. august kl. 20.30 – 22.40 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Elisabeth Kallevig, Hans Einar Enoksen,  

Jørn-Tore Karlsen og Gry Eriksen (går inn som 

styremedlem i Tore Paulshus sitt fravær). 

Varamedlem: Nina N. Kjelsberg  

Fravær: Styremedlem:  Tore Paulshus 

 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug   

 

 

Sak 75/16: Godkjenning av innkalling, dagsorden og handlingsplan 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 76/16: Godkjenning av  referat fra styremøte 30.06.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 77/16: Fremdriftsplan – status oppgaver 

 Elisabeth gikk igjennom oppgaver på oversikten og status pr. i dag. Er sendt ut 

til styremedlemmene.  Vedtak: Elisabeth vil se litt nærmere på selve 

oppsettingen da bl.a. litt mer utfyllende tekst savnes.  

 

Sak 78/16:      Flere verv 
Vedrørende funksjon i FKF styret og AU har Elisabeth Kallevig opplyst at hun 

løpende vil vurdere habilitet fra sak til sak, men likevel slik at hun ikke vil ta 

del i behandling av disiplinærsaker med tilknytning til fuglehundmiljøet frem 

til NKK RS 2016. 

 

Sak 79/16: Post: 

1. Mail av 2.7. fra Appellutvalget i NKK v/Anette Jahr vedr. Solemskogen 

JFF. Vedtak: Brevet tas til orientering, men da svar ikke er kommet tar 

sekretær kontakt med AU for å få etterlyset avgjørelsen som ikke er 

kommet innen uke 29/30 slik det ble lovet i mailen 2.7. 
2. Mail av 4. juli fra leder NKK vedr. FKF’s brev som omhandlet mulig ny 

valgordning i NKK. Brevet er videresendt Dag Skarpodde som er leder av 

det nedsatte lovutvalg i NKK. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 7. juli fra Fase III instruktører Hanne Fevik og Ove Myhre. 

Instruktørene kommer med et innspill vedr. instruktørutdannelsen. Vedtak: 

Hans og Gry har sett på saken og har utformet et svar til 

instruktørene. Sendes styret for gjennomgang og tilbakemelding. 
4. Mail av 7. juli fra Stellan Johansson med invitasjon til FA’s 

dommerkonferane for britiske raser på Arlanda i 2016. Invitasjonen er 

videresendt FKF’s DU som har svart tilbake at de ønsker å delta med 1-2 

personer. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 8. juli fra NKK’s aktivitetsavdeling vedr. høring om etablering av 

Nordiske utstillinger. Det har vært usikkerhet rundt saken, og NKK HS har 

derfor sendt klubber og forbund en redegjørelse. Nina orienterte. RU har 

også kommet med en uttalelse. Alle raseklubbene har stilt seg bak denne 



uttalelsen. Vedtak:  Nina kontakter leder i RU Iver Melby for å 

kvalitetssikre dokumentet før fremsendelse til NKK. 

Mail av 8. juli fra NKK’s aktivitetsavdeling vedr. forslag til nye 

championatregler for Lydighetsprøve. Høringsfrist for våre medlemmer er 

25. september.  Frist for innspill er 9. oktober til jakt@nkk.no.  

Vedtak: Avventer innspill fra medlemmene. 

6. Mail av 28. juli fra aktivitetsavdelingen vedr. høring regler for NKKs 

kåringsprøver (ikke jaktprøver).  Mailen er et svar på FKF’s mail 2. mai 

hvor FKF ønsket å vite om endringene i fellesbestemmelsene var vedtatt av 

NKK HS eller av adm. HS vedtok det fremlagte utkastet som ble gjort 

gjeldende fra 1.1.14. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 80/16: Praktiseringsregel apport 

Det er oppdaget at en praktiseringsregel fra 2013 for apportprøver er i strid 

med jaktprøveregelverket. En praktiseringsregel kan ikke være i strid med 

jaktprøveregelverket. 

Vedtak: Jørn-Tore som styrets representant i FKF DUA kontakter leder i 

utvalget for en redegjørelse. 

 

Sak 81/16: Oppdatering VM-uttak 

 Elisabeth orienterte. Har sendt en oppdatering til styret. 1. uttak har vært, 2. og 

endelig uttak blir 14. august, hvor fuglearbeid og vannapport skal bedømmes. 

Vedtak: Tas til etterretning.   
 

 Sak 82/16: NKK RS 2016.  

 Det har kommet tilbakemelding fra NKK 19.7. med oversikt over hvilke 

personer som tar eller ikke tar gjenvalg i forbindelse med NKK RS 2016. Frist 

for forslag på saker/personer fra våre medlemsklubber er 10. august.  Frist for 

innmelding til NKK er 15. august for forslag til saker og personer til verv. FKF 

vil selv melde inn noen saker og forslag på nytt styremedlem i Hovedstyret: 

Jørn Presterudstuen. Apellutvalget: Helene Korvald, medlem. Elisabeth skaffer 

CV som sendes Ellen. 

 Aktivitetsavgift: Diskutert på JD-møte.  Alle var enige med FKF. Siste versjon 

som jeg fikk i dag. 

 6 ½ % avgift for påmelding på jaktprøver. Styret er enig i at saken skal 

fremmes til NKK RS. 

 Utstillinger: Nina orienterte. Det vil bli fremmet sak til NKK RS om endringer 

i søknadsrutiner for utstillinger. Nina og Hans samarbeider.   

 Informasjon sendes medlemsklubbene når sakene er klare. 

 

Sak 83/16: Dommere (jakt/utstilling). Habilitet  

Vedtak: Utsettes til neste møte. 
   

Sak 84/16:     Status NKK/NJFF/FKF – Lovmal 

Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 

Sak 85/16:     Søknad om utstillinger 2017 

FKF har mottatt kopi av mail 20. juli til NKK Utstillingsavdelingen  fra FKFs 

utstillingsansvarlig Anne Grete Sætrang.  Vår representant har gått igjennom 

terminlisten 2017 for korrektur og funnet mange feil og mangler, samt 

utstillinger som ikke er søkt FKF på forhånd, men derimot søkt direkte til 

NKK. NKK er i dialog med vår utstillingsansvarlig for å korrigere terminlisten. 

Vedtak: Nina/Hans utformer et utkast som sendes NKKs særkomite for 

utstillinger.  

 

 

mailto:jakt@nkk.no


Sak 86/16: Søknader på samme dato som NKK utstillinger 

NKK har sendt mail 25. juli om at det er en del klubber som har søkt på samme 

dato som NKK’s utstillinger.  Disse vil ikke få innvilget utstilling dersom de 

avholdes lengre enn 50 km fra NKK’s utstillingssted.  RU er koblet inn i saken. 

RU skal ha møte 1. august. Vår representant i særkomiteen for utstillinger i 

NKK er også koblet inn i saken. Saken er oversendt særkomiteens for utstilling 

og skulle behandles på møte 30.4., men behandlingen ble utsatt til neste møte. 

Det er nytt møte i særkomiteen 29. august 

Vedtak: Nina/Hans lager utkast til skriv til NKKs særkomite for 

utstillinger. 
 

   

Sak  87/16: Eventuelt 

- Hans orienterte fra RU-møte 1/8-16. Det var første møte med Iver Melby 

som ny leder i RU og nye representanter fra noen raseklubber. Referat fra 

møte vil bli lagt ut på FKFs nettsiden når det er klart. NBK’s representant 

tok opp saken om Solemskogen JFF, men den ble avvist da den ikke er en 

RU-sak. Hans orienterte RU om saksgangen og oppfordret om å ta dette 

utenfor RU.   
Solemskogen JFF har etter RU-møte vært i telefonisk kontakt og diskutert 

saken. Solemskogen JFF oppfatter saken slik at det er uklarheter om 

ansvarsforhold mellom FKF og NKKs administrasjon om hvem som har 

ansvaret for hva i forbindelse med terminlisten. FKF mener dette er tydelig 

regulert i jaktprøveregelverket og delegeringsskriv fra NJK. Saken 

avventes til AU har behandlet anken. Hans tar deretter saken videre med 

NKKs administrasjon og orienterer Solemskogen JFF om forholdet. 

 
-  «Fuglehunden» - Elisabeth foreslo at dette settes inn i på agendaen for 

styremøtene slik at stoff fra FKF til FKF sin side kan planlegges i tide før 

«Fuglehunden»’s frister for innsendelse av stoff. 

  

 

Neste styremøte: Tirsdag 6. september kl. 20.00 på SKYPE.   

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


