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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

19. – 20. JANUAR 2018 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen,  Elisabeth Kallevig, Tore Paulshus 

og  Knut Fredheim 

Fravær:           Styremedlem Jørn-Tore Karlsen 

Fravær:            Varamedlem: Gry Eriksen  

      

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 264/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 265/18: Gjennomgang av referat fra styremøte 26.10. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 266/18: Post: 

1. Mail av 18.12. til FKF’s leder til fra Grosser Mûnsterlânder i Norge med 

dokumentasjon for nedleggelse av klubben. Kopi sendt NMLK. Vedtak: 

Tas til orientering. 

2. Mail av 28.11. fra NKK organisasjonsavdelingen  vedr. ny obligatorisk 

lovmal for NKK’s medlemsklubber og forbund. Se sak nr 278/18. 

3. Mail av 15.12. fra NKK organisasjonsavdelingen vedlagt protokoll fra 

møte nr. 6 i NJK.  Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 20.12. fra NKK organisasjonsavdelingen vedr. AU-sak 20-17. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 267/18: Fastsetting av dato for Fuglehundtinget 2018 

  Fuglehundtinget ble bestemt avholdt helgen 25.-27. mai 2018 i Bodø.  

  Informasjon blir lagt ut på FKF’s nettside. 

 

Sak 268/18: Nytt jaktprøveprogram 

Det ble gjennomført workshop for det nye jaktprøveprogrammet på Garder 

kurs og konferansesenter torsdag 18.1.2018. Dette var en vellykket workshop 

og programmet ble testet og de siste utbedringene ble sendt inn til utvikler. 

Programmet blir publisert i løpet av januar. Det vil bli gjennomført en 

evaluering etter vintersesongen og utbedringer vil kunne utføres i løpet av 

våren. Det lages en brukerveiledning med kontaktpersoner for programmet som 

publiseres på FKF’s nettside og sendes alle medlemsklubber samt NJFF. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 



 

Sak 269/18: Prosedyrer søknad om jaktprøver – Tilbakemelding til klubber og SU’ere 

  Styret har utarbeidet prosedyrer for søknad om jaktprøver, samt evaluering av 

  forrige års prosess med terminlisten. Dette sendes alle klubber og   

  samordningsutvalg. Vedtak: Prosedyren med utsendelse ble vedtatt.  

 

Sak 270/18:    Kandidater til NKK’s komiteer og utvalg (oppnevnes av NKK HS) 

- Sunnhetsutvalget:  

Martine Ziener foreslått som nytt medlem men ble ikke valgt inn ettersom alle 

i utvalget ønsket å fortsette. 

- Komiteen for hedersbevisninger 

Mette Møllerop foreslått og valgt som medlem.  

- Jakthundkomiteen 

Vår representant er ikke på valg 

- Særkomité for utstillinger: 

Eldri Kjørren gjenvalgt 

- FCI komité  

Elisabeth Kallevig og Audun Kristiansen gjenvalgt. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 271/18: Erstatning – hund tatt av rovvilt – Sak 103/16 

  Vi har mottatt mail av 19.1.18 fra Miljødirektoratet. Forslag sendes ut på  

  høring i nær fremtid med 3 mndrs høringsfrist. Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 272/18: Opprettelse av permanent VM-komite – Sak 209/17 

  Vedtak: Elisabeth kommer med forslag til neste styremøte.   

 

Sak 273/18: Utsetting av fugl/MD – Sak 237/17 

  Det ble avholdt møte med Miljødirektoratet 13. desember i Trondheim.  

  Dialogen var både konstruktiv og positiv. Det har også vært dialog for  

  avklaringer med Mattilsynet sentralt.  

  Det er avholdt møte med Lavlandskomiteen og arrangørklubbene 9. januar 

  2018. 

  I samarbeid med Lavlandskomiteen arbeides det med retningslinjer for søknad 

  om tillatelse til utsetting i forbindelse med lavlandsprøver. Det vil være videre 

  tett dialog med myndighetene. Dette har høyeste prioritet.    

  Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

 

Sak 274/18: Overtakelse av terrengene  på Kongsvoll   

  Torsdag 18. januar ble det gjennomført møte med Statskog ifm reforhandling 

  kontrakt leie av Kongsvold/Hjerkinn terrengene. 

  Det ble også diskutert forhold rundt konsekvenser for FKF knyttet til ny  

  verneplan. 

  På møtet deltok Kristian Eiken Olsen og Trond Berger. Fra FKF John Berge og 

  Knut Fredheim. Eget referat kommer. 

  Mht leiekontrakten er det ingen problemer knyttet til dette, Statskog vil innen 

  medio februar oversende utkast til ny kontrakt. 

  Mht ny verneplan anser FKF foreløpig konsekvensene til kun å være minimale, 

  selv om det «mest omfattende» alternativet skulle bli valgt.  



  Konsekvensene vil slik vi ser det kun berøre området ved Snøheimveien hvor 

  Kolla/Jernbane terrenget ligger. 

  Da NKK ikke lenger vil stå for betaling av kontrakten vil dette påføre FKF en 

  ny utgift på rett under kr 100.000,-. 

  Styret vil utarbeide forslag til en modell for finansiering av kostnaden som 

  kommuniseres med arrangørene. Vedtak: Styret tar orienteringen til  

  etterretning og vil utarbeide forslag til modell for finansiering. 

 

Sak 275/18: Obligatorisk lovmal medlemsklubber NKK 

  Tore kommer med tilbakemelding i løpet av neste uke.  Det må sendes en 

  tilbakemelding til medlemsklubbene før deres årsmøter. Vedtak: Tore  

  kommer med redegjørelse og forslag til skriv.  

 

Sak 276/18; Informasjon om møtet med NJFF 

  I forbindelse med samarbeidsavtalen mellom NJFF/NKK som nå er på plass, 

  inviterte NJFF Jakthundforbundene og NKK til et møte 28.11.17.  Det var 

  enighet om at man møtes i november hvert år for å diskutere temaer som  

  berører alle parter. NKK inviterer i 2018. Vedtak: Orienteringen tas til  

  etterretning. 

 

Sak 277/18: Dommerkonferanse 2017 DUA ikke avholdt samt ikke levert noe til  

  revisjon. 

 Det er kommet reaksjoner til styret i FKF på at det ikke er gjennomført 

dommerkonferanse som planlagt i 2017. Samt at det ikke er sendt inn 

regelverksendringer til revisjon av jaktprøveregelverket. DUA har 

praktiseringsregler helt tilbake til 2010 som ikke er sendt inn til revisjon i 2013 

eller i 2017. Vedtak: Hans lager et utkast til brev som sendes til leder i 

DUA. 

 

Sak 278/18: Uttak av dommere NM vinter 2018 

  Styret har fått oversendt forslag fra FKF DU til foreslåtte dommere til NM 

  Vinter 2018.  Vedtak: Styret i FKF godkjente uttaket pr. mail.  

              

Sak 279/18: Domsutvalg og endringer må tas inn i jaktprøveregelverket 

  Nytt domsutvalg ble vedtatt på NKK RS 2017. Endringer er utarbeidet og 

  oversendt FKF for implementering i jaktprøveregelverket i forbindelse med 

  revisjonen av jaktprøveregelverket. Vedtak: Styret følger opp at dette blir 

  implementert i jaktprøveregelverket. 

 

Sak 280/18: Saker til FT fra styret: 

- Tidspunkt NM Høst. Knut utarbeider et forslag. 

- Antall partier NM Lavland, ref. sak 3.1 Fuglehundtinget 2016, må endres.  

  

Sak 281/18: Fastsette styremøter frem til Fuglehundtinget 

- Tirsdag 27. februar Skype 

- Tirsdag 20. mars Skype 

- Mandag 23. april fysisk møte 

- Fuglehundtinget – 25.-27. mai 

 

 



 

Sak 282/18: Terminliste i «Fuglehunden» 

  Foruten at terminlisten for jaktprøver fremkommer på NKK’s nettside, trykkes 

  den også i «Fuglehunden». Vinterprøver tas inn i FH nr. 1 og høstprøver i FH 

  nr. 3. Etter at webpåmeldinger er innført, fremgår det ikke nå noe   

  kontonummer i terminlisten.  

  Det er hvert år et press på FKF og NKK fra redaksjonen i «Fuglehunden» for å 

  få ferdigstilt  terminlisten i tide i forhold til de frister som foreligger fra  

  trykkeriet.  Pga endringer som kan forekomme etter at terminlisten er publisert 

  i «Fuglehunden», vil ikke dette kunne fanges opp da bladet allerede er kommet 

  til medlemmene.  Det er derfor terminlisten på www.nkk.no som til enhver tid 

  vil være korrekt.  Hvor aktuelt er det da å publisere terminlisten i FH? 

  Vedtak: Sekretær sender en henvendelse til bladet for å avklare  

  viktigheten av å trykke terminlisten i «Fuglehunden». Kan manusfrister 

  endres? 

 

Sak 283/18: Nytt medlem av den internasjonale VM komiteen. 

  Kjell Duedahl har vært medlem av komiteen siden 2005 og ønsker nå  

  avløsning. Elisabeth fratråtte møtet. Vedtak: Styret vedtok at Elisabeth 

  Kallevig ble valgt som medlem i den internasjonale VM komiteen. Kjell 

  Duedal informerer den insternasjonale VM komiteen samt at NKK blir 

  orientert. 

 

Sak 284/18: Oppdrag til lavlandskomiteen 

 I forbindelse med det pågående arbeidet opp mot myndighetene om utsetting 

av fugl ber styret FKFs lavlandskomite utarbeid forslag til: 

  - Risikoreduserende tiltak/krav.  

  - Rapport som skal følge søknaden til MD. 

  - Instruks for arrangørene. 

  Vedtak: Styret sender en henvendelse til Lavlandskomiteen og ber dem 

  igangsette oppdraget. Frist for innlevering innen utgangen av februar.  

 

Sak 285/18: Arbeidsfordeling årsberetning FKF 2017/2018    

  Arbeidsfordelingen ble gjennomgått og oppgaver fordelt.  Siste frist for  

  innlevering av innlegg til årsberetningen er 1. april Innleggene sendes Hans 

  som sørger for inkorporering i årsberetningen.  Siste frist for utsendelse av 

  årsberetning til medlemsklubbene er 27. april.  

 

Sak 286/18: Eventuelt.  

- Ordstyrer FT/referenter. Hans kontakter kandidater. 

- Terminliste jaktprøver  2018. Vedtak: Etter normal prosess mot 

medlemsklubber og alle SU, godkjennes terminlisten 2018 for 

fremsending til NKK.  Styret har endret på forslag til fordeling av 

CACIT i ett tilfelle.  Aktuelt SU er orientert om dette i egen sak. 

   

Neste styremøte: Tirsdag 27. februar kl 19.00 på Skype.  

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

http://www.nkk.no/

