
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Tirsdag 11. oktober kl 20.00 – 23.25 

 

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

Tore Paulshus, Jørn-Tore Karlsen  

  Varamedlem:  Nina Kjelsberg 

Fravær: Varamedlem:  Gry Eriksen 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug   

 

 

Sak 98/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent. Elisabeth etterlyste innsending av saker i tide fra 

styremedlemmene slik at innkallingen og agendaen kan utsendes i god tid før 

styremøtet. 

 

Sak 99/16: Godkjenning av  referat fra styremøte 06.9.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 100/16: Fremdriftsplan – status oppgaver 

 Elisabeth har sendt ut en ny oppdatert plan hvor enkelte poster ble kommentert. 

Vedtak: Kjell sjekker vedr. manglende tilbakemelding om disp. vedr. 

NISK’s søknad om CACIT lukket jubileumsprøve 2017. 

 

Sak 101/16: Post: 

1. Mail av 14.9. fra Aktivitetsavdelingen med informasjon om at søknad om 

Konge- eller NKK-pokal til klubbenes Norgesmesterskap, må oversendes 

NKK innen 31. oktober. Vedtak: Tas til etterretning. Sendes FKFs 

medlemmer til orientering.  

2. Mail av 15.9. fra Jakt/NKK vedr. høring nytt regelverk konkurranse 

blodspor. Høringsfrist 14.12.16. Vedtak: Elisabeth sender saken til 

høring blant medlemmene med høringsfrist for svar til FKF, og følger 

opp etter at fristen har gått ut.  

3. Mail av 16.9. fra NKKs Jakthundkomite vedlagt referat fra møte i komiteen 

avholdt 6. september. Vedtak: Tas til etterretning. 

4. Mail av 26. september fra Organisasjonsavd. i NKK vedlagt brev fra AU i 

sak 2016 11 - Solemskogen JFF. Tore har laget et forslag til svar til NKK 

HS. Vedtak: Brev sendes NKK HS v/Tom Ø. Martinsen og Trine Hage. 

Saken må behandles på neste  møte i NKK HS før FKF behandler 

terminliste for 2017.    
5. Mail av 02.10. fra Thomas Ellefsen (lagleder). Søknad økonomisk støtte 

VM/Middelshavs Cup.  Elisabeth orienterte. Vedtak:  Thomas Ellefsen 

tilskrives pr. mail vedr. fordeling av det beløp som ble budsjettert i 

FKFs regnskap og godkjent av Fuglehundtinget 2016. 
6. Kopi av mail av 3.10. fra NKK Aktivitetsavdelingen til NISK avd. 5 

vedlagt brev vedr. søknad om utstilling, med følgende konklusjon: NKKs 

særkomitè for utstilling gir NISK avd 5 Hordaland dispensasjon til å 

avholde sin 100-årsjubileumsutstilling 10.juni 2017. Vedtak: Tas til 

etterretning.  
7. Kopi av mail av 3.10. fra NKK Aktivitetsavdelingen til MTFK vedlagt brev 

vedr. søknad om utstilling, med følgende konklusjon: NKKs særkomitè for 



utstilling gir MTFK dispensasjon til å avholde sin spesialutstilling 17. juni 

2017.Vedtak: Tas til etterretning.   

8. Mail av 4.10. fra NKK Jakt vedr. oppnevning av medlemmer til HS-

oppnevnte komiteer for 2017. Den 31. desember utgår perioden for valgte 

personer i  mange av NKKs komiteer.  NKK Jakt ber derfor om forslag til 

kandidater. Klubbene bes komme med forslag til de 

kompetansegrupper(KG)/komiteer som er aktuelle for klubbens aktiviteter. 

Det er ikke forventet at det skal foreslås navn til alle grupper/komiteer. 

De foreslåtte medlemmene må være forespurt og sagt seg villig til å gå inn i 

vervet. Alle kandidater oppgis med fullstendig navn og adresse(gjerne også 

epost adresse), og en CV/presentasjon til jakt@nkk.no innen 6. november 

2016. Om de etterspurte opplysninger ikke ligger med i forslaget som 

sendes inn vil forslaget ikke bli hensyntatt.  

9. Mail av 7.10. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt utkast til reviderte 

regler for rallylydighet.  Høringsfrist 20. januar 2017. Vedtak: Sendes på 

høring, Elisabeth følger opp. 

 

Sak 102/16: NKK RS – Saker og delegater. 

 Styret diskuterte hvilke delegater som kunne/burde møte på NKK RS. Det er 

mange tunge saker som skal tas opp, og det er viktig med god kompetanse hos 

de delegater som skal møte for FKF.  Det ble fremlagt innspill som har 

kommet fra enkelte medlemsklubber. 

 Vararepresentanter må også meldes inn.  

.  

 Styret gikk deretter igjennom den arbeidsplanen Kjell har laget og som er 

oversendt styret samt FKFs medlemsklubber.  

 Lovene er første voteringssak. Dette er en komplisert sak, og Tore vil gå 

igjennom saken overfor styret i et eget telefonmøte før NKK RS. 

 Videre ble enkelte saker kommentert samt fordeling av ansvar for noen av 

sakene. 

 Vedtak: Det ble berammet følgende SKYPE-møte i anledning NKK RS: 

Mandag 17. oktober kl 20.00. 

 

Sak 103/16:    Erstatning – Hund tatt av rovvilt 
  Tore orienterte. Har sendt ut diverse informasjon i saken til styret. Elisabeth, 

  Hans og Nina kom med kommentarer.  De beløpene man får i dag basert på en 

  gammel ordning, - ved klagerunde har man fått høyere verdier, men basert på 

  de prinsippene som er der fra før.  Vi samarbeider med NJFF og flere for å 

  legge økt trykk på den videre prosessen. To alternativer: Samme mal med 

  forhøyede priser eller se på andre alternativer. Vi bør la NJFF være i førersete, 

  da de har jobbet med dette over lengre tid. Jobbe også for at NKK skal være 

  med i saken. Vedtak: Tore jobber videre med saken og kommer med  

  alternative løsninger. 

 

Sak 104/16:    Endring i FKFs lover - Fuglehundtinget 

Tore orienterte. Endringen som ble vedtatt på FT er innarbeidet i loven. Det er 

laget utkast til et brev til NKK. Vedtak: Ellen oversender brevet snarest til 

NKK hvor vi ber om formell godkjennelse av endringen.  

 

Sak 105/16:    Høring samarbeidsavtale NJFF/NKK  

  NKK har 15/9 oversendt til høring utkast til ny samarbeidsavtale mellom  

  NKK og NJFF. Høringsfrist er 15. desember 2016. Hans Einar har utarbeidet 

  høringssvar som er oversendt styret 29.9. Vedtak: Høringen m/vedlegg  

  sendes FKFs medlemsklubber. Frist 1. desember til FKF.  
                      

Sak 106/16:    Lavlandskomite – Vedtak Fuglehundtinget 2016.  

mailto:jakt@nkk.no


  Saken vedrører logistikken og organiseringen av lavlandsprøvene.  Styret i 

  FKF utnevner en komite som skal se på gjennomføringen av   

  høystatusløp lavland. Hans og Elisabeth hadde kommentarer.  Elisabeth har 

  fått positivt svar fra en kandidat, og venter svar fra en annen. Avventer også 

  svar fra RU. Vedtak: Komiteen konstituerer seg selv. Kjell lager forslag til 

  nytt mandat.     

 

Sak 107/16: Videre saksgang ifm lover til lokallag i JFF som tidligere var medlem. 

  Lovkomiteen i NKK har i mail av 14.9. kommet med en uttalelse i saken etter 

  henvendelse fra styret i FKF. Lovkomiteen konkludere slik: NKKs lover er 

  ikke til hinder for at egne hundegrupper innenfor NJFF blir medlem i FKF. Det 

  må sendes svar til HS og NKKs administrasjon. Vedtak: Tore og Hans tar 

  denne saken videre i fellesskap. 

 

Sak 108/16: Dommere høystatusløp 

  Nina innledet saken. 

Styret diskuterte deretter prinsipielle sider ved uttak av dommere til 

høystatusløp, og ønsket at dette tas opp på neste års dommerkonferanse. 

Vedtak: Jørn-Tore følger opp saken overfor DU. 

 

Sak 109/16: Kvalitetssikring høystatusløp 2016 

  Elisabeth orienterte. Hun vil avgi en rapport på hver av høystatusløpene som 

  oversendes styret. Vedtak: Hans og Jørn-Tore samarbeider om sak til 

  dommerkonferansen.  Alle innspill samordnes før oversendelse til DU.  

 

Sak 110/16: Kvalifiseringskrav høystatusløp 

  Hans Einar orienterte, - se mail 29.9 

   Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte. 

  

Sak 111/16: Eventuelt 

  Ingen saker innmeldt.  

 

  Neste styremøte: Mandag 17. oktober på SKYPE kl 20.00   

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


