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      PROTOKOLL 
fra 

Fuglehundklubbenes Forbunds Representantskapsmøte i Harstad 
17.mars 2007 

 
 
Stemmeantallet ble gjennomgått og totalt var det 160 stemmeberettigede i salen, inkludert 
fullmakter. 
NESK hadde 23 stemmer, ikke 22 som var oppført. Ofoten FK, Rana JFF –fg, Randsfjord FK, 
Sør – Varanger JFF, Tromsø Hundeklubb-fg, Vadsø JFF –fg og Vefsn JFF –fg var ikke 
representert. Totalt 9 stemmer manglet. 
 
Kåre Norum ble valgt til ordstyrer 
Sven Tore Kittelsen og Bente Øfjord ble valgt til referenter 
Elisabeth Kallevig og Frode Risdal ble valgt til tellekorps. 
 
Underveis i møtet ble det gjort oppmerksom på at det ikke var valgt protokollunderskrivere. 
Det ble gjort og Bjørn Sjurseth og Paal Aasberg ble valgt til protokollunderskrivere 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
 
Det ble oppfordret til at neste års representantskapsmøte burde avholdes så tidlig at FKF 
rekker forslagsfristen til NKKs representantskapsmøte og videre forsøke i så stor grad som 
mulig unngå de mest attraktive prøvehelgene. 
 
Sak 1:   Årsberetning.  

Denne ble gjennomgått  
Pkt. 4: Informasjon 
Elisabeth Kallevig bemerket at FKF’s nettside hadde vært noe dårlig oppdatert 
i den senere tid.  Roy Robertsen forklarte at nettsidene har vært under 
bearbeiding og fremstår nå i en ny og langt mer oppdatert utgave. 
Kjell Duedahl informerte om at den riktige poengsum fra VM i Italia har 
kommet og vil bli lagt ut på FKF’s nettside.  
Det ble fremsatt forslag om å legge ut kontrakten mellom Statsskog og NKK 
på FKFs websider. 
Årsberetningen ble etter dette enstemmig vedtatt. 

 
Sak 2:  Regnskap.  
  Revisor leste revisjonsberetningen. 

Deretter ble regnskapet gjennomgått og enstemmig godkjent 
 
Sak 3:   Kontingent.  

Styrets innstilling ble enstemmig godkjent 
 
Sak 4:  Budsjett 2007.  

Dette ble gjennomgått og enstemmig godkjent 
 
Sak 5.1: Valg 
  Før valget startet foreslo ordstyrer følgende: 

”Ved flere forslag enn det valgkomitèen har fremmet, så blir det skriftlig 
valg”. Dette ble enstemmig godkjent   
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Valg av leder: 
  Per O. Bergan  (89) Roy Robertsen (70) Blank : (1) 
  Per O. Bergan:    Leder for 1 år. 
    

Valg av styremedlem: 
  Kåre Norum:      Gjenvalgt (2 år) 
   

NESK tar her til ordet og uttrykker mistillit til innstilt styremedlem Ragnar 
Dekke.  NESK får sterk kritikk for at de stiller motkandidat og mistillitsforslag 
til Ragnar Dekke av leder i JD som mener at NESK’s uttalelser og syn på 
saken ikke er korrekt fremstilt overfor FKF’s RS.  Kåre Lotsberg uttrykker stor 
skuffelse over det som har skjedd i denne saken og han håper sterkt at vi kan 
komme oss opp av den asken vi nå har falt ned i, og mener at vi nå har brent 
ned et reisverk i NKK-saken.  Han håper imidlertid fortsatt at drømmen om et 
samlet forbund vil fortsette.   
 
Ragnar Dekke: Gjenvalg ( 2 år)  
Her stilte NESK motkandidatsforslag på Marte Ottesen.  
Marte Ottesen: (87)   Ragnar Dekke (66)  Blanke stemmer: (7) 
Marte Ottesen:    Styremedlem (2 år) 
 
Etter dette valgresultatet, ba raseklubbene om en pause som ordstyrer 
godkjenner og de samles for en diskusjon før valget fortsetter. 
 
Mette Marie Waaler (1 år).  Forslag fra Telemark FK: Kjell Enberget. 
Mette Marie Waaler  (87)   Kjell Enberget (49)           Blanke: (24) 
Mette Marie Waaler:    Styremedlem (1 år) 
 
Varamedlemmer: 
Kjell Duedahl:     Enstemmig valgt (1 år) 
Tor Einar Jørgensen:     Enstemmig valgt (1 år) 
Kjell Enberget: Forslagsstiller trakk forslaget 
 
Styrets sammensetning 2007/2008: 
Leder   : Per O. Bergan : Ny for 1 år 
Nestleder  : Roy Robertsen : Ikke på valg. 
Styremedlem  : Kåre Norum  : Gjenvalgt for 2 år 
Styremedlem  : Mette Marie Waaler : Ny for 1 år 
Styremedlem  : Marte Ottesen : Ny for 2 år 
Varamedlem  : Kjell Duedahl : Gjenvalgt for 1 år 
Varamedlem  : Tor Einar Jørgensen : Ny for 1 år 
 
Revisor:  
Kjell Hesjedal:     Enstemmig valgt(2 år) 

 
Sak 5.2: Valg av valgkomitè 
  FKFs regler sier at avtroppende leder går inn i valgkomitèen:  
  Robert Kristiansen:     (2 år) 
  Webjørn Svendsen:     (1 år) ikke på valg 
   
  Frank Øvrewall: Gjenvalg 2 år.  Benkeforslag på Terje Tvedt. 
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Frank Øvrewall      (93)        Terje Tvedt (47)     
Frank Øwrevall:    Gjenvalgt for 2 år 

 
 
Sak 6.1: Kjøring og diett godtgjøring for alle jaktprøvedommerne og 

kombinertprøvedommerne. 
  Følgende tekst settes inn i teksten i punkt B: 

”Reisen skal forestas etter en totalvurdering på den for arrangørens hurtigste og 
billigste måte”. 

 
 
Sak 6.2: Kontingent justeringer. 

I tillegg til de innkomne og utsendte forslag, fremlag Nordenfjeldske FK et 
alternativt forslag med differensiert avgift for UK/AK og VK. 

  Forslaget fra Nordenfjeldske ble vedtatt mot 47 stemmer 
  Ny kontingent sats for UK/AK: kr.375,- 

Ny kontingentsats for VK: kr. 425,- 
Satsene blir gjort gjeldende fra 01.06.2007, og de gjelder for alle jaktprøver og 
kombinertprøver. 

 
Sak 6.3: Forslag om ny startkontingent kr. 100,- i finale ved tredagers prøve 
  Styrets innstilling:  

Enstemmig godkjent. 
Endringen gjøres gjeldende fra 01.06.2007. 

   
Sak 6.5: Praktiseringsavtale. 
  Det ble fremsatt forslag om at vedtektene må tas opp før neste RS. 
  Enstemmig godkjent. 
 
Sak 6.6: Disiplinærsaker  

Styret ble gitt fullmakt til å utarbeide mandat og arbeidsoppgaver. Ragnar 
Dekke ønsker protokollført at representantene i disiplinærkomiteen skal velges 
av FKF’s representantskap (2008). 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 
 

Sak 7: Handlingsplan 2007 
 Tor Einar Jørgensen, NBK, stilte spørsmål vedr. FKF’s vinterprøve på 

Kongsvold våren 2007.  Har FKF til hensikt å arrangere prøver i konkurranse 
med klubbene?  Robert Kristiansen svarte at dette er et engangstilfelle og en 
test for å få prøvd om Kongsvold-terrengene egner seg til prøver om vinteren.  
Dersom dette viser seg å være tilfelle, vil det bli gjort en vurdering om hvilke 
arrangører skal få avholde jaktprøver på Kongsvold på vinteren. 

 
 
Sven Tore Kittilsen       Bente Øfjord 
referent        referent 
 
Bjørn Sjurseth  (sign)       Paal Aasberg (sign) 
protokoll underskriver      protokollunderskriver 


