
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

Tirsdag 31. januar 2017 kl 20.00 – 22.40 

Til stede:   

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

Tore Paulshus og Jørn-Tore Karlsen. 

  

Fravær: Varamedlem:  Nina N. Kjelsberg og Gry Eriksen 

 

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

Sak 145/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 146/17: Godkjenning av referat fra styremøte 01.12.16. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 147/17: Fremdriftsplanen 

Elisabeth har sendt ut oppdatert fremdriftsplan pr. 24.1.17.  

- Påmeldingsavgiften og viltavgiften har vist sprikende beløp forrige sesong. 

Hvordan skal avgiften og viltavgiften håndteres for 2017 når det gjelder 

endringer?   Vedtak: FKF sender ut et skriv til alle medlemsklubber 

samt NJFF. Settes også inn i «Fuglehunden». Arrangørklubbene 

pålegges å endre de tall som ikke stemmer. 
- Ellen sender takk til Marianne Sagland som har gått ut av ND-komiteen.  

  

Sak 148/17: Post: 

1. Mail av 13. desember 2016 fra NKK Aktivitetsavdelingen  med opplysning 

om at Audun Kristiansen, Nordhagenveien  43, 3712 Skien, er oppnevnt 

som FCI representant for kontinentale fuglehunder i Norge. Vedtak: Tas 

til orientering. 
2. Mail av 14. desember 2016 fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt brev om 

at NKK’s Jakthundkomite gir sin tilslutning til at Norsk Irsksetterklubb kan 

tildele CACIT på sin lukkede jaktprøve høsten 2017 i forbindelse med 

klubbens 100-års jubileum. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 19. desember 2016 fra NKK v/leder Aktivitetsavdelingen. 

Fordelingen av hvilke utstillinger som skal være nordiske og internasjonale 

for 2018 og 2019 er nå avklart. Vedlagt følger kopi av listen for 2018 med 

preliminær fordeling på grupper og datoer. Vedtak: Tas til orientering. 

Listen sendes Anne-Grete Sætrang. 
4. Mail av 2. januar 2017 fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. budsjett til 

NKK’s landslag for fuglehunder for 2017 vedtatt av NKK RS 2016. 

Beløpet er på kr. 42.000. Det er satt av midler til kun 9 deltakere, - det er 

12 personer som deltar.  Elisabeth har gjort NKK oppmerksom på dette. 



Innspill til budsjett for 2018 må sendes administrasjonene innen 1. juni 

2017. Vedtak: Elisabeth følger saken videre.  

5. Mail av 5. januar  fra NKK Aktivitetsavdelingen som ber  om innspill fra 

klubber og forbund til budsjett 2018, når det gjelder 

utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. Frist for innspill/ønsker 

fra klubbene, bes sendt administrasjonen på e-post jakt@nkk.no  innen 31. 

mars 2017. Vedtak: Gry følger opp saken og gir styret en status på 

neste styremøte.  
6. Mail av 5. januar fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. tillitsverv i NKK og 

privat virksomhet. Vedtak: Tas til orientering- 

7.  Mail av 12. januar  fra NKK Aktivitetsavdelingen  vedr. oppnevning av 

medlemmer til KG RIK og NKK’s Utstillingskomite. Det er behov for 1 

medlem som har god kjennskap og nettverk innen utstillingsområdet for 

jakthundrasene. Se sak 154/17.    

8. Mail av 24. januar fra NKK Organisasjonsavdelingen vedlagt NKKs 

disiplinærliste til klubber og forbund. Vedtak: Tas til orientering. 

9. Mail av 29. januar fra Sentralt Dommerutvalg vedlagt referat fra møte i 

SDU 20.1.2017. Vedtak: Tas til orientering, samt at svarbrev sendes 

DU.  
10. Mail av 30.januar fra John Berge, leder Kongsvold/Hjerkinn-komiteen,  

med informasjon om at det omsider ser ut til at det er klart for en 

høringsrunde om villrein og aktiviteter i skytefeltet og rundt Kolla. Berge 

har snakket med Line Andersen hos FM i Oppland i dag og hun håpet å få 

ut høringsnotatene denne uken. Berge ba om ett eksemplar til han og ett til 

FKF. Hun antydet noe om innskrenking av områder mot Kolla - så vi har 

noe å kjempe for. For ordens skyld nevnes at de nå etter 8 års forskning har 

kommet til at bussen fra Hjerkinn til Snøheim ikke har noen påvirkning på 

villreinens trekkruter! Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 149/17: Kvalifiseringskrav høystatusløp   

Alle høystatusløp for unghunder har samme praksis når det gjelder  

 alder på arrangementets 1. dag. For deltagelse i konkurranseløp er det hundens 

alder på prøvens første dag som avgjør hvilken klasse hunden deltar i. Videre 

gjennomgikk vi alle høystatusløp og kvalifiseringskrav. 

Vedtak: Styret godkjenner kvalifiseringkrav til høystatusløp med 

kommentarer. Vedtaket er gyldig fram til neste revisjon av 

jaktprøveregelverket. Kvalifiseringskrav til høystatusløp legges på FKFs 

nettside under jaktprøver. 

  

Sak 150/17: Søknad om instruktør Fase 3 

Hans orienterte. Det er kommet søknad om godkjenning av instruktør Fase 3 

fra NPK. Vedlagt CV og dokumentasjon. 

Vedtak: Styret godkjenner søkeren som instruktør Fase 3.  

 

Sak 151/17: Organisering av Sentralt Dommerutvalg 

  Bør det fastsettes tidsintervaller for det enkelte medlem? Kjell orienterte. 

  Det gjelder antall år det enkelte medlem skal sitte i utvalget. Hvordan skal vi 

  sikre best mulig kompetanse på lengre sikt? Må sørge for å få til en regulering 

  som gjør at ikke alle skiftes på en gang.  Hvor lenge skal man minimum   

  sitte?  Hvor mange ganger kan man gjenvelges?  Skal det være en periode på 2 
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  eller 3 år? Man må imidlertid ta hensyn revisjon av jaktprøveregelverket. Her 

  er det viktig at utvalget har den nødvendige kompetanse, da dette er et meget 

  omfattende arbeid.  

Vedtak: Kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring skal ha 

prioritet, og derfor fastsetter styret i FKF en kombinasjon av funksjonstid, 

rullering, kontinuitet og overlapping. Funksjonstiden er i utgangspunktet 

3 år, med mulighet for reoppnevnelse. FKF DU kan gi anbefaling og råd 

vedrørende utnevnelser og rullering. 

Jørn-Tore følger opp saken med Sentralt Dommerutvalg og kommer 

tilbake på neste styremøte. Styret ønsker også en anbefaling fra DU på nye 

kandidater til dommerutvalget.  

   

Sak 152/17: Organisering av Fagkomiteer. 

  Bør det fastsettes tidsintervaller for det enkelte medlem? Kjell orienterte. 

  Her er det samme prinsippdiskusjon som er gjennomført under sak 152/17. 

I en fagkomite er det viktig at det er kontinuitet og at det er nødvendig 

kompetanse. Hva er det som skal til for at vi på best mulig måte sikrer 

kompetanse på sikt? Personer i komiteen bør ha en funksjonstid, f.eks. 3 år’s 

intervaller med mulighet for ny utnevnelse.  

Vedtak: Fagkomiteer (FK) er underlagt NKK/NJK og FKFs styret 

oppnevner medlemmer til hver FK de utnevner. Kompetanseoppbygging 

og kompetanseoverføring skal ha prioritet, og derfor fastsetter styret i 

FKF en kombinasjon av funksjonstid, rullering, kontinuitet og 

overlapping. Funksjonstiden er i utgangspunktet 3 år, med mulighet for 

reoppnevnelse. Medlemmene i FK kan rådføres vedrørende oppnevnelser 

og rullering i regi av FKF. 

 

Sak 153/17: Lavlandskomiteen – økonomi 

Elisabeth orienterte. Komiteen ønsker å avholde dommerkonferanse lavland 

11. juni 2017 i Sandefjord.  Det er ikke budsjettert tidligere.  Styret mener 

imidlertid at det er viktig å bruke midler til dommerutdanning og at den skal ha 

prioritet når det gjelder fordeling av midler. Vedtak: Styret støtter tiltaket og 

godkjenner forslaget til fremlagte budsjett.  
 

Sak 154/17: Forslag på medlem i NKK’s Utstillingskomite 

  Styret i FKF har fått oversendt forslag på noen kandidater, og har etter en 

  vurdering valgt å fremme Birte Wold Myhre som sin representant i NKK 

  Utstillingskomiteen.  Vedtak: Sekretæren sender inn forslaget til NKK 

  jakt@nkk.no.  

 

Sak 155/17: NorgesCup/Årets Unghund 2017 

   Den endelige kåringen sendes FH for publisering i FH nr. 2 og legges også ut 

  på FKF’s nettside. 

 

 

  Neste styremøte:  16. februar kl. 0900 på Garder Kurs og Konferansesenter. 
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