
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

26.09.2017 kl 20.10 – 22.10 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen,  Tore Paulshus og Knut Fredheim   

Varamedlem: Gry Eriksen går inn som styremedlem i Elisabeth 

Kallevigs fravær 

Fravær: Styremedlem:  Elisabeth Kallevig og Jørn-Tore Karlsen 

      

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

 

Sak 237/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 238/17: Godkjenning av referat fra styremøte 10.8, 30.8. og 19.9.17 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 239/17: Fremdriftsplan 

  Elisabeth oppdaterer neste uke. 

 

Sak 240/17: Telefonmøte MD vedr utsetting av fugl ved lavlandsprøver 

  Tore orienterte. Det har vært telefonmøte med saksbehandler i MD med  

  gjennomgang av dagens regelverk. Det er lagt opp til møte i   

  november mellom FKF og MD med  sikte på i fellesskap å utarbeide  

  retningslinjer/instruks. Vedtak: Tore følger opp møtedato med MD med 

  nærmere agenda for møte. Det utarbeides brev fra FKF til arrangørene av 

  lavlandsprøver vedrørende inneværende sesong samt til DU. Tore  

  utarbeider også disse skriv. Elisabeth utarbeider og sender en  

  informasjonssak til FH nr.  6 vedr. utsetting av fugl. Frist for innsendelse 

  til FH 9.10. 

 

Sak 241/17: NKK og oppgjør for arrangement i regi av underavdelinger i raseklubb og 

  NJFF.  

  Fra jaktprøvesesongen høsten 2017 har arrangørklubbene tatt i bruk  

  webpåmelding. Påmeldingsavgiften går inn til NKK. Først – etter at  

  prøven er ferdig registrert og ferdigmeldt samt at prøvepapirene innsendt NKK 

  og det er beregnet aktivitetsavgift og avgift for webpåmelding – blir netto fra 

  arrangementet overført til den arrangerende klubb. 

  De klubber som har underavdelinger som arrangerer utstillinger og prøver har 

  opprettet egne konti for disse arrangement.  Problemet oppstår når NKK  

  overfører sluttoppgjøret til moderklubbens konto, og ikke til prøven- eller 

  utstillingskontoen. Dette medfører et stort merarbeid for hovedklubben som 



  må videresende de aktuelle beløp til arrangørene.  Bokføringsmessig blir det 

  også merarbeid for hovedklubben.  FKF har blitt orientert om de samme  

  problemer når det gjelder NJFF og deres underavdelinger, hvor sluttoppgjørene 

  overføres til NJFF’s hovedkonto og ikke til den arrangerende NJFF-avdeling! 

  Vedtak: Styret vedtok å tilskrive NKK og be om at disse forhold må løses 

  før jaktprøvene starter vinteren 2018.  Dette gjelder både for jaktprøver 

  og utstillinger.  

 

Sak 242/17: Revisjon av håndbok for jaktprøvekomiteer 

  Den siste versjonen av denne håndboka er fra 2015. Siden den tid har det vært 

  en del oppdateringer i DogWeb Arra programmet og i høst ble webpåmelding 

  for jaktprøver tatt i bruk, - bare for å nevne noe. Vedtak: Revisjon av  

  håndboken vil starte omgående og bør være klar til jaktprøvesesongen 

  2018.  

 

Sak 243/17: Status avtale mellom NKK og NJFF 

  Avtalen er ferdig forhandlet og våre høringssvar er ivaretatt. Vedtak: Tas til 

  orientering.  

 

Sak 244/17: NKK’s tilbakeholdt prosentandel av innbetalt avgift på web 

 Arrangørene har anledning til å så utbetalt en prosentvis andel av den 

 innbetalte startkontingenten for å dekke en del av sine utgifter i startfasen av 

 arrangementet.  NKK holder imidlertid tilbake en sum til dekning av de 

 avgifter som NKK beregner etter at prøven er ferdigmeldt.  Det visser seg i 

 ettertid at det beløp NKK holder tilbake står ikke i forhold til den endelige 

 avgiften prøven utløser overfor NKK.  Vedtak: FKF vil gjennomføre en 

 evaluering blant sine medlemsklubber mht høstens elektroniske 

 påmelding. Det er allerede kommet inn forslag til endringer i systemet, og 

 FKF ønsker å samle alle endringer som må gjøres for at det nye DogWeb 

 Arra skal fungere optimalt fom prøvesesongen 2018, - deriblant NKK’s 

 prosentvise tilbakeholdte beløp.  

 

Sak 245/17: Nytt medlem i ND-komiteen 

  Kåre Norum går ut av komiteen etter årets ND, og det må velges en ny  

  representant for 2018. FKF vil  retter en henvendelse til komiteen om hvilken 

  kompetanse de vil ha styrket i komiteen. Vedtak: Derby-komiteen og  

  avtroppende leder kontaktes. Knut jobber videre med saken. 

 

Sak 246/17: Kilometergodtgjørelse dommere jaktprøver 

  Aktivitetsavdelingen i NKK har sendt ut informasjon til klubber med  

  opplysninger vedr. kilometersatser som gjelder for dommere ved jaktprøver. 

  For å unngå beskatning, må man anvende kr 3,50 pr km.  Utbetales kr 4,10 pr. 

  km, må det skattes av det overskytende beløp, kr 0,60 pr. km. 

Imidlertid, fra Skatteetaten foreligger det følgende informasjon når det gjelder 

tema og fradrag jobb og utdanning, hobby, småjobber og ekstrainntekt: «…. 

Ved utbetaling av bilgodtgjørelse er det et vilkår for skattefritak at 

godtgjørelsen ikke overstiger kilometersatsen for bruk av bil som er fastsatt av 

Skattedirektoratet « - (kr. 4,10 for 2017).  Hva skal man forholde seg til? 

Vedtak: Gry undersøker saken videre.  

 



Sak 247/17: Henvendelse fra avlsrådet i NMLK 

  1.      Kan NMLK oppnevne både utenlandske og norske deltakere på sitt  NM-

           lag?  Eller er deltakelsen kun for nordmenn? 

  2.      Kan et lag bestå av både kleiner og grosser münsterländere? 

  3.      Er en 2. AK god nok premie til å være kvalifisert til å delta på NM-laget? 

  Saken ble videresendt til raseutvalget for behandling. Raseutvalget sendte det 

  tilbake til styret i FKF for behandling med bakgrunn i jaktprøveregelverket, pkt 

  5.8, NM Lag (vinter, høyfjell, høst og lavland), 5.8.1 Arrangement:  

  «Konkurransen søkes avholdt årlig …………… NKK delegerer   

  gjennomføringen og håndhevelsen av regelverket for denne   

  konkurransen til FKFs styre». 

  Forslag til vedtak:  

  1. Hundens eier må være medlem i raseklubb tilsluttet FKF og bosatt i Norge. 

  Hunden må være registrert i NKK.  

  2. Nei, det er to forskjellige raser. 

  3. Nei, raseutvalget har tidligere fattet følgende vedtak: … Kun hunder som har 

  startberettigelse i VK kan delta. (Sak 15/14 – 8.12.2014). 

 

 

Sak 248/17: Eventuelt 

  Ingen saker ble innmeldt. 

 

Neste styremøte:  Bestemmes senere. 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

 

 

 

 

 

 


