
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

Onsdag 30. august 2017 kl 2130 – 2300 

 

Til stede:  Styremedlemmer: Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen, Elisabeth 

Kallevig og Knut Fredheim 

  

Fravær: Styremedlem: Jørn Tore Karlsen  

  Sekreter: Ellen B. Dobloug     

   

Referent: Gry Eriksen 

 

 

Sak 227/17: Status varslingssak. (Se tidligere referat 10.08.2017) 

Status i varslingen 
 Hans informerte 

Status utsetting av fugl 
 Det forutsettes at FKFs sine medlemsklubber følger gjeldende regelverket for utsetting 

av fugl. Tore kontakter myndigheter og får en konkret tilbakemelding om datoen 

 20 juli er endelig i forhold til utsetting av fugl, uansett om det er en jakt, jaktprøver 

eller trening som er formålet. 

 Hva er FKFs anliggende. 
 FKF har et ansvar i å pålegge de enkelte medlemsklubber følger lovverket. Det  

 forutsettes at medlemsklubbene ikke under noen omstendigheter opptrer på en  

 slik måte at det må antas å skade FKFs eller NKKs anseelse utad  

• Utsetting av fugl (FKF og Myndighetene) 

Medlemsklubbene/Arrangørene har et ansvar for at lover og regler blir fulgt. 

FKF har et ansvar for å påse at klubber/arrangører følger disse regler. Styret i 

FKF skal lage en instruks som omfatter trening av hund, oppdrett av fugl, samt 

utsetting av fugl, og pålegge klubbene og følge dette. 
• Trening på fugl og instruktørvirksomhet (FKF og Myndighetene) 

Vedr trening på fugl, er klubbene medlemmer av FKF, og det ligger på FKFs 

område å pålegge klubbene at lovverket blir fulgt. Instruktører må forholde seg 

til skattemyndighetene sitt regelverk. 
• Oppdrett av fugl (Myndighetene) 

Myndighetene gir tillatelse til oppdrett av fugl. Myndighetene er også det 

kontrollerende organ her.  
• Drift av farm (Myndighetene) 

Myndighetene gir tillatelse til drift av farm, og er det kontrollerende organ her. 



 Møte mellom partene 
 Hans kontakter partene, og forsøker å få til et dialogmøte. Hans og Tore skal  

 være med på møtet, og lede dette på vegne av FKF. 

   

  Neste styremøte: 19. september kl. 20.00 på Skype 

 

Referent:  Gry Eriksen 

 

 


