
 

REFERAT FRA TELEFONMØTE 

11.MAI 2018 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim, 

Tore Paulshus  

 

Varamedlem: Gry Eriksen  

  

Fravær: Styremedlem:  Jørn-Tore Karlsen 

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 20/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 21/8: Gjennomgang av referat fra styremøte 24.04.18 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 22/18: Post:  

1. Mail 25.04. fra Organisasjonsavdelingen i NKK vedlagt disiplinærliste til 

klubber og forbund. Tas til orientering 

 

2. Mail av 30.4. fra NKK vedlagt referat fra møte i NJK’s jakthundkomite 

2/18. Tas til orientering 

 

3. Mail av 02.05. fra NKK aktivitetsavdelingen  vedr. forskudd jaktprøver. 

NKK anfører at forskudd ikke benyttes i særlig stor grad, og foreslår at 

informasjon vedr. denne mulighet gjøres bedre kjent overfor 

arrangørklubbene før man tar stilling til å redusere det prosentvise beløp (i 

dag 40%) til max 20% som foreslått av FKF. Oversendes Dogweb arra 

gruppen. Tas med på evalueringen med NKK og arbeidsgruppen. 

 

4. Mail av 03.05. fra leder NVK Oslo/Akershus med forespørsel om 

godkjennelse av ny Fase III instruktør. Det må oversendes CV for 

kandidaten. Ellen følger opp. 

 

5. Mail av 08.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. opptakskriterier til 

videregående kurs ettersøk fra Miljødirektoratet. Tas til orientering. 

 

6. Mail av 9.mai fra Raseutvalget vedr. jaktprøveregelverket som skal 

behandles på FT 2018. Noen av reglene er knyttet til rasens kynologi og det 

foreslås at raseklubbene alene voterer over de angjeldende saker. Saken 

behandles på FT 2018 under hver enkelt sak. 

  

Sak 23/18: Avslutning varslingssaken 

Arbeidet med varslingssaken er nå sluttført. Det utformes et skriv til varsler der 

det redegjøres for arbeidet som er gjort og hva som vil bli fulgt opp i ettertid. 

Saken er nå formelt avsluttet. 

 

 



 

Sak 24/18: Nye arbeidsoppgaver for Lavlandskomiteen 

- Kommersielle oppdrettsfarmer. 

Styret i FKF kommer til å utrede om det er formålstjenlig at medlemsklubb 

drifter oppdrettsform av rapphøns og fasan. Det må også utredes fordeler 

og ulemper samt de økonomiske utfordringene med en slik drift. 

Lavlandskomiteen får i oppdrag å utrede konsekvensene ved en eventuell 

nedleggelse av oppdrettsfarm i regi av en medlemsklubb slik det driftes i 

dag. FKF og NKK vil med bakgrunn i utredningen utrede hvorvidt det er 

hensiktsmessig og formålstjenlig med at en medlemsklubb drifter en 

oppdrettsfarm. Denne saken vil bli konkludert på et senere tidspunkt 

- Kontakt mot ornitologiske foreninger. 

Styret kontakter Ornitologisk Forening og ber om et møte. Hensikten med 

møtet er å fortelle om vår aktivitet og hva som er blitt gjort ifm lavland. Vi 

har begge felles interesser for forvaltning av fasan og rapphøns i 

kulturlandskapet og ønsker et samarbeid. Representanter fra styret i FKF og 

Lavlandskomiteen deltar på møtet. Det er også ønskelig at NJFF deltar med 

en representant. 

 

Neste styremøte: Fredag 25. mai i Bodø kl.1500 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


