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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

23.03.2010 kl. 19.00-20.00 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar, Cato M. 

Jonassen og Petter Elvestad. 

Fravær: Tor Steigedal. 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 42/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 43/10: Godkjenning av møteprotokoll fra 16.02. 2010: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 44/10: Post  

 Mail fra NKK 23.2. vedr. entledigelse av Henning Brinchmann som 

dommer.  Vedtak: Tas til orientering.  

 Mail fra NKK 23.2. vedr. entledigelse av Yngvar Teodorsen som 

dommer. Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 45/10: Terminlisten jaktpøver høsten 2010      
Denne gangen har SU’ene gjort en kjempejobb, slik at hele kabalen går opp. 

Noen få tekniske ting blir ryddet opp i NKK’s SU-møte i Oslo 6. april.  Ingen 

hadde kommentarer til listen generelt og den ble godkjent av styret. Lavland 

disponerer 3 CACIT.  Styret diskuterte situasjonen.  Vedtak: CACIT tildeles 

Østfold FK, Romerike FK og Rogland FK. 

 

Moskus-Cup   

  Det er blitt lansert ønske om å innføre Moskus-cup igjen. Etter rapporten vi 

mottok fra a NPK etter deres prøve i begynnelsen av oktober 2009, viste det 

seg at påmeldingene til prøven var positiv, uten MC. Åpner man opp for denne 

aktiviteten igjen, vil det også kreve et større antall dommere og det ser vi ikke 

på som særlig heldig, - dommersituasjonen tatt i betraktning. Vedtak: 

Moskus-Cup avholdes ikke for prøvene avholdt på Kongsvold i 

krysningspunktet september/oktober. 

 

Sak 46/10: Delegater til NKK RS  
 Delegater som skal møte på NKK RS må innsendes til NKK innen 3. april.  

 Faste møtende ble avklart.  Vedtak: Det er frafall på en representant, og ny 

delegat vil Marte avklare.  Vararepresentanter må avklares raskt, Mette 

tar kontakt med to aktuelle kandidater, og Marte avklarer også med 

ytterligere to kandidater. Resultatet  tilbakemeldes Ellen så raskt som 

mulig. Ellen avklarer også med NKK om det er personlige 

vararepresentanter. 
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Sak 47/10: Brev til NKK og klubber vedr. avlysning av prøver    
Marte har utarbeidet utkast til brev til NKK samt klubbene som 

styremedlemmene har mottatt. 

Vedtak: Brevet sendes NKK med justering av 25% administrasjonsgebyr, 

samt at det sendes brev til alle jaktprøvearrangører og medlemmer av 

FKF.   

   

 

  

 Neste styremøte: Telefonstyremøte tirsdag 13. april kl. 19:00 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


