
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

12.10.2017 kl 20.00 – 22.38 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen,  Elisabeth Kallevig, Jørn-Tore 

Karlsen, Tore Paulshus  og Knut Fredheim   

Varamedlem: Gry Eriksen  

      

Referent:  Knut Fredheim 

 

 

Sak 249/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent uten merknader 

 

Sak 250/17: Gjennomgang av referat fra styremøte 26.9. 

  Vedtak: Godkjent uten merknader 

 

Sak 251/17: Fremdriftsplan 

Elisabeth har oppdatert fremdriftsplanen pr. 04.10. 

 

Sak 252/17: Post: 

1. Mail av 28.9. fra RU. RU stiller seg bak svaret til FKF vedr. deltakelse NM 

Lag Lavland, deltakelse av utenlandsk hund samt krav premieringsgrad for 

deltakelse i NM Lavland.  Tas til orientering. 

2. Kopi av mail 2.10. fra Autoriserte Hundedommeres Forening til 

raseklubbene vedlagt brev hvor det fremgår at AHF ønsker tilbakemelding 

fra raseklubbene om hvilke dommere som er spesielt dyktige på å dømme 

rasen og flinke til å lære bort. Vedtak: Henvendelsen er videresendt 

FKF’s raseklubber til orientering. 

 

Sak 253/17: Norsk Münsterländerklubb – Opprettelse av konkurrerende raseklubb 

  Mail av 4.10. m/bilag fra styret i NMLK 

Vedtak; Styret i FKF er av den oppfatning at denne saken som nå har 

pågått over lang tid kan skade arbeidet for rasene knyttet til NMLK. 

EK lager skriv til NMLK. 

 

Sak 254/17: Instruks høystatusløp lavland  

Styret har gjort noen endringer i instruksen etter innspill fra 

lavlandskonferansen 2017, og møtet mellom lavlandsklubbene og 

arrangørklubbene. 

Vedtak: Instruks er godkjent, vil bli publisert sammen med andre 

veiledninger/instrukser knyttet til lavland våren 2018. 

 



Sak 255/17: NKK RS 2017 

Arbeidsplan er utarbeidet og fordeling av arbeidsoppgaver er gjort. 

FKF DU bes om å gå gjennom papirer til NKK RS, spesielt sak 5i. Det foreslås 

nytt forenklet disiplinærsystem som tidligere har vært på høring. FKF DU må 

fortrinnsvis se på hva som angår dommerrollen. 

Vedtak; Styret deltar med flere styremedlemmer under NKK RS. NKK 

dokumentene må studeres og en redegjørelse må skrives inn i arbeidsplan 

av den enkelte til neste møte. 

   

 

Sak 256/17: Instruks/veiledning lavland 

Vedtak; Ingen vesentlig nye opplysninger i saken. Forberedelser til møte 

med MD starter.  

 

 

Sak 257/17: Nytt medlem ND-komiteen 

  Vedtak; Nytt mulig medlem etter Kåre Norum kontaktes av styret. 

 

 

Sak 258/17: Eventuelt.  

Forus Open, Praktisering av uttak av hunder til finale synes å bli tolket noe 

ulikt. I regelverket står skrevet. 

5.4.4. Prøvemåte og bedømmelse. Forus Open arrangeres over 2 dager. Vanlig 

unghundbedømmelse første dag, men med rangering for å få de beste 
hundene til finalen. Ingen av de hunder som går videre, må ha vist 
prestasjoner som diskvalifiserer for 1.UK.  
Vedtak: I de tilfeller hvor det er flere enn 20 hunder som etter kravet er 

kvalifisert til å kunne gå finale fra kvalifiseringspartiene, må dommerne 

etter kvalifisering møtes for å rangere de 20 beste for å få de beste 

hundene til finalen. Styret støtter seg også på DU sitt syn i saken. 

 

Elisabeth Kallevig ønsker protokollført at hun er uenig.  Dette med referanse til 

dokument av 31. januar 2017, Kommentarer til kvalifiseringskrav høystatusløp, 

og brev sendt RU og NVK vedrørende unghundmesterskapet.  

   

 

   

   

 

Neste styremøte: Tirsdag 26. oktober kl. 1900 på Skype. 

 

 

 

Referent: Knut Fredheim 

 

 

 

 

 

 


