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       REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

                      24.06. kl. 19.00- 21.30  

 

 

Til stede:  Marte Ottesen ,  Nils B. Skaar, Cato M. Jonassen, Petter Elvestad, Tor 

Steigedal og Geir Heggertveit. 

 

Forfall: Kjell Enberget 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 67/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Noen saker har kommet til i den senere tid. Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 68/10: Godkjenning av referat fra styremøte 10.06.: 

Tor Steigedal sa seg ikke enig i ordlyden til referatet fra styremøtet 10.6. vedr. 

pkt. 66/10 vedr. enstemmighet, - noe de tre andre styremedlemmene som var til 

stede på møtet 10.06. stilte seg uforstående til,  - all den tid den aktuelle 

henvendelsen til NJK ble formulert i fellesskap 10.06. av styremedlemmene, 

skrevet ned og lest opp, hvoretter styremedlemmene hver og en godkjente 

innholdet. Vedtak: Referatet ble godkjent med ovennevnte 

protokolltilførsel fra Tor Steigedal. 

 

Sak 69/10: Konstituering av nytt styre i FKF 

Geir og Tor er valgt som vararepresentanter. Marte er leder, Kjell, Nils, Cato 

og Petter er faste styremedlemmer.  Kjell har sagt seg villig til å fortsette som 

nedsleder. Kjell ble enstemmig valgt til  nestleder for 1 år. 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 70/10: Post 

 Kopi av mail 13. juni fra RU v/Harald Bruflot til NKK v/Hanne 

Neergaard vedr. hvilke premiedefinisjoner som skal gjelde for 

championattildeling etter de nye Nordiske utstillingsreglene. 

Konklusjonen er at 7 av 8 raseklubber vil at kravet for å få 

jaktchampionat skal være ”Very Good”.  For kravet til 

Utstillingschampionat ønskes ingen endringer. Vedtak: Til 

etterretning. 

 Mail av 15. juni fra Vestfold Fuglehundklubb som meddeler 

forandringer i sitt lokale dommerutvalg. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 17. juni fra Bjørn E. Larsen, kombinertdommerutvalget, vedr. 

godkjennelse av ny apportprøvedommer Morten Andersen. 6. juni ble 

også Arnfinn Holm godkjent som dommer på apportgrenene. Vedtak: 

Tas til orientering.  

 Mail av 21. juni fra NKK v/Monica Nordlund vedr. klage fra 

Randsfjord Fuglehundklubb til NKK datert 12.6.2010 på vedtak fattet i 

FKF RS 2010 med orientering om at saken avvises, da verken NJK 
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eller NKKs HS er ankeinstans for vedtak fattet i FKF RS. Vedtak: Tas 

til orientering. 

 Kopi av mail 23. juni fra NKK v/Monica Nordlund vedr. kandidats 

avslutning av utdanning som jaktprøvedommer. Vedtak: Tas til 

etterretning 

 Kopi av mail av 24. juni fra NKK v/Monica Nordlund vedr. forespørsel 

til Norsk Stabyhoundklubb og Ungarsk Vizlaklubb i Norge om de  

støtter FKFs forslag til representant til NJK. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

 

Sak 71/10: Opprettelse av lovkomite på bakgrunn av vedtak i FKF RS 2010 

NKK har vedtatt nye lover.  I disse åpnes det for at klubber som ønsker det, 

kan danne forbund.  Framgangsmåten vil være at det gjøres et forarbeid med en 

komitè som legger fram et forslag til lover.  Iflg. vedtak på FKF RS 2010 står 

det styret i FKF fritt å velge medlemmer, men styret ønsker forslag til 

medlemmer i komiteen og har derfor sendt ut et brev om dette til alle sine 

medlemsklubber med frist for tilbakemelding av kandidater til komiteen innen 

23. juni. Svar innen fristen er mottatt fra: Norsk Vorstehhundklubb, Romerike 

FK, Norsk Gordonsetter Klub, Norsk Pointerklubb, Nordenfjeldske FK, Norsk 

Engelsksetterklubb.  

Vedtak: Trine Melheim har sagt seg villig til å bistå komiteen som 

rådgiver og konsulent. Dag Skarpodde er foreslått av flere klubber, - det 

er også Harald Bruflot.  Gunnar Handberg er foreslått av distriktsklubb. 

Styret ønsker Nils som FKFs representant.  Nils tar kontakt med de 

aktuelle personer, Dag Skarpodde forespørres om å være leder samt 

forespør en tidsramme slik at arbeidet kommet raskt i gang.   

 

Sak 72/10: IT – Våre nettsider 

*Er tiden moden for en fornyelse/revitalisering/tilpasning av FKFs logo til en 

moderne digital verden? Logoen er i et noe dårlig format. Finnes det noe bedre 

tilgjengelig? 

*Lage en grunnstruktur for nettside ut fra FKFs aktiviteter. Hvilke områder 

skal ha ”highlights” på sidene? Norsk Derby……. Flere? 

Forventing/krav/budsjett. Kostnaden blir høyere enn budsjettert, da det hittil er 

brukt en del mer timer. 

Redaktørrrolle/skribenter/ansvarsfordeling m.m. 

Vedtak: Geir kom med flere forslag til løsninger når det gjelder 

utformingen av headingen.  Han går videre med utformingen. Fornyelsen 

av nettsiden er budsjettert med kr. 15.000,-, men ut fra det arbeid som står 

igjen godkjenner styret en økt ramme opptil kr. 25.000,-. Geir, Ellen og 

Kjell går igjennom utformingen og lager et forslag til neste styremøte. 

 

 

Sak 73/10: Høyfjellspokalen 

Det foreligger et forslag fra Gullsmed O. Børke v/tegning av en pokal på 

størrelse med den gamle Høyfjellspokalen.  Total kostnad kr. 117.300,-. . 

Beløpet er høyere enn det ”spleiselaget” har innbrakt, og vil i tilfelle medføre 

at FKF må øke sitt bidrag med kr. 46.000,- for å kunne gjennomføre prosjektet. 

Vedtak: Styret godkjente det utformede forslag. Etter forespørsel til flere 

gullsmeder, hvorav ingen kan ”matche” tilbudet fra Gullsmed O. Børke, 

tar sekretæren kontakt med Gullsmed O. Børke med beskjed om 
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igangsetting av utformingen av pokalen. Pokalen må være klar før NM 

Høyfjell høsten 2010. Sekretær kontakter forsikringsselskap og tegner 

forsikring. Det sendes melding til NJK. Ved neste revisjon av 

jaktprøvereglene endres pkt. 10.1.3 Premiering vedr. utdeling av alle 

pokalene til NM Lag-konkurransene (høyfjell, lavland og vinter). 

 

 

Sak 74/10: Forslag fra NKK på felles søknadsfrist for terminfestede prøver 

I møte i samordningsutvalget 6. april ble det fremsatt forslag om felles 

søknadsfrist for terminfestede prøver. Dagens ordning er søknad 31. januar og 

31. oktober. Det foreslås at fristen for samtlige prøvekategorier blir 31. 

oktober. NKK forespør om når beslutningen i tilfelle kan igangsettes, - 2011 

eller 2012. Frist for tilbakemelding: 1. september. Vedtak: Vedtaket 

godkjennes og igangsettes fra 2012.  Sekretær gir tilbakemelding til NKK 

v/Jakt- og brukshundavdelingen. 

 

 

Sak 75/10: Avgift FKF dommerfond 

Representant for Nordenfjeldske FK Robert Kristiansen tok til orde under FKF 

RS 11.6. for en mulig reduksjon av avgiften til FKFs dommerfond, - en avgift 

som i dag er kr. 7,50 pr. startende hund.  Arrangørene av jaktprøver har store 

utgifter til sekretariat og dommere, og mange opplever at prøvene går med 

underskudd og dermed tærer på deres økonomi.  På bakgrunn at av NKK bidrar 

med betydelige midler til dommerutdanning, ble det ytret ønske om en 

reduksjon av avgiften som et bidrag for å bedre klubbenes kostnader til 

arrangement av jaktprøver. 

Vedtak: Det skal i år utdannes hhv 17 og 24 dommere etter ny og gammel 

ordning. Samtidig er det økonomiske bidraget fra NKK avhengig av at 

klubbene sender inn oversikter over sine aktiviteter på dommersida.  Så 

langt har dette vært mangelfullt.  Det er budsjettert med et driftsmessig 

underskudd på kr. 120.000,- i dommerfondet.  Styret kan med denne 

usikkerheten ikke se at det er grunnlag for å redusere arrangørklubbenes 

bidrag til dommerutdanning. 

 

Sak 76/10: Priser salgsartikler FKF til ikke-medlemmer 

Pr. i dag er det differensierte priser til medlemmer og ikke-medlemmer, - på 

noen artikler er det dobbelt pris til ikke-medlemmer. Dette medfører et visst 

merarbeid for sekretæren vedr. utsendelser.  

Det er kun FKF som leverer skjemaer til jakt- og apportprøver (monopol). 

Andre artikler slik som for eksempel dommerbøker, kan klubbene selv få 

produsert av andre leverandører. 

Vedtak:  Prisen for jaktprøveskjemaer til høyfjell- og skogsfuglprøver 

samt skjemaer til apportprøver settes til lik pris for medlemmer og ikke-

medlemmer gjeldende fra dags dato. 

 

Sak 77/10: Fordeling av arbeidsoppgaver i styret/Handlingsplan-pålagte oppgaver 

Arbeidsområdene ble gjennomgått. Arbeidsoppgaver ble fordelt mellom 

styremedlemmene etter forslag fra styreleder. Petter fikk ansvar for FKFs 

forsikringer og følger opp det videre arbeid med blyammunisjon i kontakt med 

NJFF. Vedtak: Ellen utformer ny oversikt over endelig fordelte 

arbeidsoppgaver godkjent av hvert enkelt styremedlem.. 
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Sak 78/10: Innrapportering av mulige uregelmessigheter ved kåring NorgesCup 

Cato orienterte. Det er blitt innmeldt fra tre deltakere vedr. NorgesCup 2002, 

2005 og 2006 om mulig feil innrapportering.  NorgesCup er FKF sitt 

arrangement. Styret kårer vinner på bakgrunn av innsendte resultater. Når FKF 

har fått inn dette som sak, må styret behandle dette. Cato kvalitetssikrer den 

informasjon som har fremkommet og lager en kortfattet rapport til styret. Det 

ble enighet om videre saksgang. Vedtak: Cato og Geir sørger for å 

kvalitetssikre den informasjon som har tilflytt FKF.  De lager en kortfattet 

rapport som ferdigstilles så snart som mulig. Styret  tar umiddelbart 

deretter et kort telefonmøte.  

 

Sak 79/10: JD utdanningskomite (info og veien videre) 

Hadde møte 15. juni. Levert en innstilling til styringsgruppa i JD om at 

grunnarbeidet er ferdig.  Sluttrapporten/resultatet blir sendt på høring til 

medlemsklubbene, hvis styringsgruppen godkjenner resultatet.  Noen av 

proglrmstillingene vil bli løftet opp til NJK. Vedtak: Orienteringen tas til 

etterretning.   

 

Eventuelt: 

 

 Endring innmelding NorgesCup/Årets Hund 
Cato gjør en henstilling til RU vedr. mulighetene for at raseklubbenes 

avlsråd  sender inn resultater til NorgesCup/Årets Hund for sine raser til 

FKF innen fastsatt frist. Om dette forslag godtas, vil de respektive 

hundeiere ikke lenger melde enkeltvis resultatene direkte til FKF, men 

til de respektive raseklubbers avlsråd. 

 

 NJK: Henvendelse vedr. start NM Vinter.  

FKF  har, som ansvarlig for NM-Vinter, gjort en henvendelse til NJK 

hvor det stilles spørsmål om en hunds startberettigelse på dette 

arrangement (sak 68/10). Det er opp til NJK/NKK å vurdere sakens 

realiteter.  FKF kan ikke se nødvendigheten i at hundeeier skal ha 

innsyn i vårt skriv til NJK.  Forslag til svar til NJK sendes styrets 

medlemmer for uttalelse før avsendelse. 

 

   

 Oversikt styremøter ut 2010: 

 

 Tirsdag 7. september : Telefonmøte kl. 19.00 

 Tirsdag 19. oktober  : Gardermoen Flystasjon kl. 18.00 

 Tirsdag 23. november : Telefonmøte kl. 19.00 

 Tirsdag 14. desember : Gardermoen Flystasjon kl. 18.00  

  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


