
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

TIRSDAG 27.FEBRUAR 2018 KL 19.00 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen,  Elisabeth Kallevig, Tore Paulshus, 

Knut Fredheim 

Varamedlem: Gry Eriksen som trer inn som styremedlem i Karlsens 

fravær. 

  

Fravær:            Styremedlem: Jørn-Tore Karlsen 

                         

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 287/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 288/18: Gjennomgang av referat fra styremøte 19.-20.1.18 

  Vedtak: Godkjent. Referat styremøte19.-20.1.18 er endret, se sak 286/18 

  vedr. terminliste. 

 

Sak 289/18: Post:  

1. Mail fra organisasjonsavdelingen i NKK 22.1.18 med påminnelse vedr. ny 

obligatorisk lovmal for klubbene. Som følge av at Representanskapsmøtet 

2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse sine lover til 

den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover. 

         Når klubben/forbundets årsmøte har vedtatt nye lover, må disse  

        umiddelbart sendes inn til NKK for godkjenning. Årsmøtegodkjente lover 

        sendes FKF, se sak 295/18.  

2. Mail av 31.1.18 fra aktivitetsavdelingen i NKK vedr. reviderte regler for 

valpeshow fra 1.1.2018.  Endringen som er gjort følger av vedtak i NKK’s 

særkomite sak 50/17. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 9.2. fra Gudbrandsdal Fuglehundklubb. Klubben protesterer mot at 

FKF har fjernet CACIT fra deres vinterprøve ref. 50-18033. Vedtak: 

Brevet er blitt besvart.  

4. Mail av 19.2.18 fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb  med informasjon om 

at Kåre Norum har tatt over som leder for klubben etter Morten Risstad. 

Vedtak: Tas til orientering.  

5. Mail av 21.2.18 fra organisasjonsavdelingen i NKK vedr. obligatorisk 

lovmal for forbund og klubber. Det hadde uteblitt en setning i lovtekstens 

§3-4 nest siste setning.  Vedtak: Ref. sak 295/18. 



6. Varslingssak mottatt av enkeltmedlem. Saken er sendt til NMLK, FKF og 

NKK. Vedtak:  I vår organisasjon har  vi som prinsipp at saker skal 

løses på lavest mulig nivå. dvs. at NMLK bør behandle saken. FKF har 

bedt NMLK om dette.  

 

Sak 290/18: Referatsaker behandlet på mail: 

- Brev fra FKF DU vedr. unntak fra utdanningsopplegg Kongsvold 1. Styret 

behandlet henvendelsen på mail og aksepterte FKF DU’s forslag til 

løsning. 

 

Sak 291/18: Status – hund tatt av rovvilt – Sak 271/18 

  Tore orienterte.  Det har kommet høringssak som er distribuert til alle. Er 

  også videresendt medlemmene i JD. FKF skal gi svar. Har hatt dialog med 

  NJFF. Bør vel også sendes til FKF’s medlemsklubber, slik at de har anledning 

  til å komme med innspill. Hovedtrekkene på den økonomiske modellen  

  samsvarer med de vi innspill vi har gitt tidligere, men det vi må se på er den 

  praktiske ordningen. Tore har laget forslag til mail m/vedlegg for forsendelse 

  til medlemsklubbene.  Vedtak: Styret vil ta stilling til mailens innhold, og  

  gir tilbakemelding i løpet av morgendagen før utsendelse til FKF’s  

  medlemsklubber. 

   

Sak 292/18: Opprettelse av permanent VM-komite – Sak 272/18 

  Elisabeth orienterte.  Man ser for seg to medlemmer i komiteen utenom FCI 

  representanten. Nevnte flere navn som hun jobber videre med. Vedtak:   

  Behandles på neste styremøte. 

 

Sak 293/18: Status – Lavlandskomiteen sine oppgaver i forbindelse med utsetting av 

  fugl 

  Elisabeth orienterte. Det er oversendt diverse dokumenter som styret  

  diskuterte.  Dette gjelder forslag til risikoreduserende tiltak og   

  rapporteringsskjema for bruk av lavlandsarrangører. Elisabeth   

  foretar endringer i de utsendte dokumenter etter innspill fra styret og sender ut   

  dokumentene på nytt til styremedlemmene. Hele saken skal – når den  

  er ferdig utarbeidet -  ut på høring til medlemsklubbene.  Svar på høringen 

  legges frem for MD og Mattilsynet. Vedtak: Elisabeth jobber videre med 

  saken. 

 

Sak 294/18: Reforhandling avtale NKK/SKK som regulerer medlemsklubbenes  

  jakttrening i Sverige  

  Avtalen gjaldt fram til 3l.12.2017. Innen denne avtales utløp skal den evalueres 

  med den hensikt å inngå en ny avtale gjeldende fra 1.1.2018.   

  Vedtak: Hans følger opp saken med NKK da avtalen ikke har vært  

  evaluert og ny avtale ikke er signert.  

 

Sak 295/18: Obligatorisk lovmal medlemsklubber NKK – Sak 275/18 

  Tore orienterte.  Har oversendt sin utredning til styrets medlemmer.  Han har 

  også oversendt et forslag til en mail som kan sendes til klubbene vedlagt den 

  nye lovmalen med det som er gulet ut og med kommentarer til hva vi foreslår 

  mht hvordan de kan regulere dette med flertallsbeslutningene.   Det er små 

  justeringer som skal foretas. Beregne flertallet, benkeforslag samt noen andre 



  forhold som ikke bør skape de store problemene.  Vedtak: Styret i FKF var 

  enige om at det opprettes et lovutvalg som behandler innkomne lover og 

  som har som  oppgave å anbefale og innstille til styret i FKF.  Saken  

  forbedres også i forhold til FKF’s lover også til FT 2018.  

 

Sak 296/18; Møte i JD – Agenda 

  Hans orienterte om hvilke saker som var meldt inn til møtet. FKF har meldt inn 

  agenda til møte.  Hans og Tore deltar i møtet.  

   

Sak 297/18: Norsk Derby finale 

  Pr. i dag er det gratis for de deltakere som har kvalifisert seg til finalen i Norsk 

  Derby.  (For semifinale betales kr. 200,-).  For finalen i andre høystatusløp må 

  de kvalifiserte betale kr. 100,-. Vedtak: Styret vedtok enstemmig at Norsk 

  Derby Finale behandles som andre finaler i høystatusløp.   

  

Sak 298/18: DogWeb Arra – Arrangørens jaktprøvekonto 

  Det nye jaktprøveprogrammet med webpåmeldinger gjør at alle innbetalinger  

  til prøven går direkte til NKK, og ikke til arrangørens konto.  For å kunne få 

  utbetalt et forskudd på disse innbetalinger, må dette registreres i programmet 

  før prøven er ferdig registrert.  Forskuddsbetalingen og etteroppgjøret  

  overføres fra NKK til klubbens hovedkonto/driftskonto, og ikke til arrangørens 

  jaktprøvekonto.  Dette medfører ekstra arbeid for klubbene. Vedtak: Ellen 

  følger opp saken overfor NKKs IT-avdeling. 

 

Sak 299/18: Prosentandel vedr NKK’s tilbakeholdelse av innbetalt startkontingent 

  Ved utbetalte forskudd til arrangøren av jaktprøver, ønsker NKK å holde  

  tilbake et beløp til dekning av etteroppgjøret for prøven.  For høsten 2017 var 

  denne andelen så stor at flere arrangører ikke hadde nok midler til å dekke sine 

  løpende utgifter. Vedtak: Ellen følger opp saken overfor NKK’s IT- 

  avdeling. FKF vil foreslå at det holdes tilbake max. 20% av den innbetalte 

  påmeldingsavgiften som skal gå til dekning av NKK’s aktivitetsavgift.  

 

Sak 300/18: Høring vedr endringer i organiseringen av NKK 

  Hovedstyret ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så raskt som mulig 

  og senest 20. mai 2018. Tore følger opp saken.  Vedtak: FKF utarbeider et 

  høringssvar som sendes medlemsklubbene på høring.  Vi orienterer også 

  klubbene om at vi utarbeider forslaget som vil bli sendt klubbene på  

  høring.    

 

Sak 301/18: Tildeling av midler fra NKK i forbindelse med dommerutdanning 

Ifølge protokollen fra møte i NJK 6. februar fremgår det av sak 3/18 at NKK’s 

Jakthundkomite har fulgt administrasjonens innstilling og tildelte FKF for 2018 

en sum på kr 200.000,-.  FKF søkte om kr 1.284.000. Vedtak: Hans følger 

opp saken med NJK. 

 

Sak 302/18: Kontraktsarbeid og finansieringsmodell for utgifter Kongsvoll/Hjerkinn- 

  terrengene 

Knut orienterte.  Han har laget et forslag til finansiering som er oversendt 

styret. Det er aktørene som benytter terrengene på Kongsvold som bør betale 



den avgift som nå er overlatt til FKF fra NKK å innbetale til Statskog. Vedtak: 

Modellen godkjennes og sendes som informasjon til arrangørklubben.  

 

Sak 303/18: Budsjett FKF 2017/2018 

  Gry orienterte.   Vedtak: Ellen og Gry tar en gjennomgang av diverse  

  poster  med regnskapsfører og legger frem nytt regnskap på neste  

  styremøte. Så langt det er mulig, vil også bokføringen av bilag for januar 

  og februar inngå i det regnskap som fremlegges. 

 

Sak 304/18: Henvendelse fra Malvik FK vedr medlemskap FKF 

Saken behandles på neste styremøte etter at fristen for innkommende saker til 

Fuglehundtingert er gått ut. 

Vedtak: Saken tas opp igjen på styremøte 20. mars.   

 

Sak 305/18: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

Styret har mottatt mail 26.2. fra Fredrik Aalerud.  Etter snart 10 år i komiteen 

ønsker han avløsning. Styret må derfor se seg om etter en ny kandidat.  Vi 

takker Fredrik Aalerud for mangeårig innsatsen. Vedtak: Saken utsettes til 

neste styremøte.  Styret vil i mellomtiden jobbe videre med å finne en 

egnet kandidat som har en kompetansen som vil forsterke komiteen. 

 

Sak 306/18: Eventuelt.  

- Knut tok opp dekning av kostnader ved kvalitetssikring av høystatusløp. 

- For mailer som sendes noen av styremedlemmene, blir andre medlemmer 

satt på som kopi – i den uttrekning disse personer trenger info i saken. 

   

Neste styremøte: Tirsdag 20. mars kl 19.00 på Skype.  

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

 

 


