
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

TIRSDAG 03. APRIL 2018 KL 19.00 – kl. 22.08 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen,  Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim 

 

Varamedlem: Gry Eriksen som trer inn som styremedlem 

  

Forfall:  Tore Paulshus, Jørn-Tore Karlsen  

  

            

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 01/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 02/18: Gjennomgang av referat fra styremøte 27.02.1.18 

  Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 03/18: Post:  

1. Mail fra aktivitetsavdelingen i NKK 27.2.18 i forbindelse med ny IT-

løsning for fuglehundprøver.  Det er lagt inn i IT-løsningen av prøveleder 

eller prøvesekretær må identifiseres med personID. Dette betyr at en person 

må ha gyldig medlemskap i NKK for å kunne få tilgang til NKK’s 

klubbadministrasjon (den aktuelle jaktprøve). Dette er knyttet opp til 

gjeldende datasikkerhet og tilgangskontroll. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail 28.2. fra NKK’s aktivitetsavdeling vedr. innspill fra klubber og 

forbund til budsjett 2019, når det gjelder utdanning/videreutdanning av 

jaktprøvedommere.  Frist for innsendelse er 31. mars 2018. Budsjettet er 

sendt inn innen fristen. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 23. mars fra NESK vedr. endring i medlemskontingent for 

livsvarige medlemmer.  Tidligere betalte ikke disse medlemmer 

grunnkontingent til NKK, - nå innføres grunnkontingent igjen. NESK ber 

FKF ta denne saken opp med NKK på vegne av Gr. 7. Vedtak: Tore 

følger opp saken overfor NKK.  

   

Sak 04/18: Opprettelse av permanent VM-komite – Sak 292/18 

  Elisabeth orienterte. 

  Styret foreslår to medlemmer i tillegg til FKF’s representant og en vara.   

  Vedtak: Medlemmene kontaktes og forslag til mandat utarbeides.  

  Elisabeth følger opp. 
 

Sak 05/18: Status – Lavland – Sak 293/18 



  Elisabeth orienterte. 

  Mail til lavlandsklubbene hvor det informeres om at klubbene kan se bort fra 

  fristen 4.4., men ber om at de starter arbeidet med instruksen så raskt som 

  mulig. Kommer tilbake med dato for møte med MD og Mattilsynet i løpet 

  av april.  Vedtak: Elisabeth og Tore følger opp saken.  

 

Sak 06/18: Kontrakt Kongsvold 

Knut orienterte. Kontrakten er grei, og kan nå underskrives av partene. 

Vedtak: Hans signerer og sender kontrakten til Statskog.  

 

Sak 07/18: Orientering fra JD-møte 

Hans orienterte. 

Det var innkalt til møte på Gardermoen i mars. Tore og Hans var tilstede. Den 

type medlemsskap som vi har nå dekker kostnadene. Det ble orientert om 

diverse saker og det vil bli jobbet videre med disse. Arild Nygård ble valgt til 

leder. Medlemmer i arbeidsutvalget ble Jostein Dahle og Sjur Danielsen. Tore 

gikk igjennom erstatning for hund tatt av rovvilt.  Det ble laget en møteplan.  

Nytt møte igjen i mai. Jobbe med organiseringen av NKK.  Skal gi felles svar. 

Arbeidsavtalen mellom NJFF og NKK ble tatt opp. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

Sak 08/18: Lovmal NKK  

Tore har sendt mail til styremedlemmene i dag vedr. saken. Han har utarbeidet 

forslag til mail til klubbene. Vedtak: Styret godkjente forslaget fra Tore og 

Ellen sender mail til FKF’s medlemsklubber.     

 

Sak 09/18: Regnskap/Budsjett FKF 2017/2018 – til og med februar 2018 

  Gry orienterte.  

Regnskapet er justert noe med endringer av poster og tekst. Regnskapet er ført 

til og med februar, slik at kun mars står igjen og vil bli bokført primo april.  

Vedtak: Ellen sender bilag for mars omgående til regnskapsfører.    

 

Sak 10/18: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen – Nytt medlem komiteen 

Det foreligger ikke noe forslag til nytt medlem i dag. Imidlertid kom det opp et 

forslag som styret bifalte.  Vedtak: Knut tar kontakt med vedkommende. 

 

Sak 11/18: Forslag fra FKF DU vedr dommere til høystatusløp høsten 2018 

Styret diskuterte prosessen rundt uttaket. Vedtak: Forslaget vedtas. 

 

Sak 12/18: Lavlandskonferansen 4.-5. mai 2018 – Budsjett 

Elisabeth orienterte Alle arrangørklubbene vil være tilstede.  Gry og Tore 

representerer FKF. En andel dekkes av klubbene selv, - FKF dekker 

restbeløpet. Det ble diskutert hvilke andre personer som burde inviteres. 

Vedtak: Elisabeth følger opp. 

 

Sak 13/18: Mandat arbeidsgruppe for uttrekk av data 

All data som offentliggjøres skal godkjennes med signatur RU. Dette punkt bør 

inn i mandatet. Medlemmer i arbeidsgruppen bør velges for 3 år med mulighet 

til gjenvalg bør også settes inn. Vedtak: Elisabeth sender styrets innspill til 

RU. 



 

Sak 14/18: Eventuelt.  

- Mail 8.3. fra Gudbrandsdal FK om nytt lederskifte.  Torfinn Stenersen er 

valgt til ny leder for klubben. 

- Mail 12.3. fra Tromsø Hundeklubb. Siri K. Knudsen har overtatt som leder 

av Fuglehundgruppa. 

- Mail av 13.3. fra Østfold FK.  Ny leder heter Helge Kristiansen. 

- Mail av 13.3. fra Vestfold FK.  Klubben har fått ny leder: Richard Bjørløw. 

- Elisabeth foreslo blomster til 60-års jubilant. 

- Elisabeth orienterte om innlegg på FKF’s sider i FH nr. 3/18. 

- Knut foreslo en revidering av godtgjørelse dommere. Det eksisterende 

skjemaet har vært i mange år nå, og modent for justering.  

- Det ble foreslått at vinnere av NM Individuelt samt Norsk Derby mottar en 

blomsterhilsen fra styret i FKF. Vedtak: Styret godkjente vedtaket. 

- Hans informerte vedr. revisjon av jaktprøveregelverket og prosessen vedr. 

behandling av regelverket.  

 

   

Neste styremøte: 23. april kl. 15-20 på Skype.  

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

 

 


