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REFERAT FRA STYREMØTE I GREV WEDELSPL 5, OSLO 

                      15.06.2011 kl. 16.30-20.45 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad,  Geir 

Heggertveit og Idar Langmyr. 

Fravær: Cato Jonassen 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Marte ønsket velkommen til første styremøte etter FKF RS 2011, og ønsket 

spesielt Idar Landmyr velkommen som varamedlem til styret. 

 

Sak 41/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 42/11: Post: 

 

 Vedr. FKFs henvendelse av 15.3. oversendes svar fra NKKs hovedstyre 

og administrasjon vedr. diverse spørsmål fra FKF angående endring av 

forbundets vedtekter. Vedtak: Det vises til protokollen fra FKF RS. 

 Mail fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedr. høring om forslag til 

instruks for styrearbeidet i NKK.  Vedtak: Se sak 45/11. 

 Mail fra SU Sør-Vest v/Tore Kallekleiv vedlagt referat fra møte på Geilo.  

Flertallet blant medlemsklubbene i deres region foreslår at de personer 

som utpekes til SU blir valgt for 4 år om gangen. De ser i forslaget til 

ny organisering av SU at det legges opp til 2 år og ber FKF notere seg 

de synspunkt som fremkom på møtet og formelt utpeke Helen 

Jetmundsen for 4 år.  Vedtak: Saken tas til etterretning samt at det 

vises til at det fremlagte forslaget til nytt mandat for SU som ble 

vedtatt av FKF RS 2011 uten endringer. Funksjonstiden er dermed 

2 år,  men personer kan gjenvelges.  Svar er sendt fra FKF til SU 

Sør-Vest. 

 Mail  av 15.4. fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedr. høring om 

instrukser for NKKs - Kontrollkomitè, - Valgkomitè, -Disiplinærkomitè 

og - Appellutvalg.  Vedtak: Se sak 45/11. 

 Mail av 28.4. fra NJFF v/Webjørn Svendsen. NJFF har fått inn en hel 

del avtaler med lokale aversjonsinstruktører. Her er det gjort en god 

jobb rundt om i klubbene og forbundene.  

NJFF har sammenstilt en oppdatert oversikt over aversjonsdresserte 

hunder i sesongen 2010. Denne oversikten er også lagt ut på 

instruktørenes nettsider slik at den er tilgjengelig for de som bidrar til at 

oversikten kan produseres.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 9.5. fra  NJFF v/Bertil Nyheim vedlagt informasjon om kåring 

av Årets Jakthund som gjennomføres av Jakt og Fiske blant alle våre 

jakthundraser.  Vedtak: Tas til orientering.  

 Mail av 13.5. fra NKK v/Adm.sekretær Mette Johansen med 

informasjon om at NKK RS avholdes 12. november 2011 på Scandic 

Oslo Airport Hotel Gardermoen.  Forslag må fremmes innen 15. august 

til NKK for å kunne behandles på representantskapsmøtet.  Vedtak: 
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Tas til orientering.  Det er sendt ut påminnelse til klubbene senest 

siste uke. Se sak 46/11. 

 Mail av 13.5. fra Jakthundavdelingen v/Eva Pedersen vedrørende 

endrede frister for innmelding av jaktprøver 2012.  Det blir en frist for 

søknad om prøver vinter og høst, og dette blir innen 31. oktober året 

før.  Vedtak: Den tekst som er lagt ut på FKFs internettside brukes 

i forsendelse til SU og medlemsklubbene.  Det vil også bli info om 

dette i neste nr. av FH på FKF sin side. Geir og Kjell samarbeider 

videre. Telefomøte med SU i løpet av høsten.  

 13.5. oversendt protokoll fra møte i NJK 12. april.  Vedtak: Tas til 

orientering.  

 Mail 18. mai fra Nina N. Kjelsberg om at hun trekker seg fra SU Midt-

Norge. Vedtak: SU som ønsker gjenvalg eller nytt valg på personer 

må ha gjort dette i løpet av 1. september. Dette er aktuelt kun for  3 

SU’er. Sekretæren utformer forslag til henvendelse som sendes 

Kjell. 
 Mail av 20.5. fra NKK vedlagt høring vedrørende NKKs Etiske 

retningslinjer for hold, oppdragelse, opplæring og trening av hund. 

Høringsfrist 20.8. Vedtak: Se sak 45/11. 

 Mail fra NKK v/adm.sekretær Mette Johansen vedr. revisjon av NKKs 

tiltaksplan 2012-2014. Innspill ønskes fra klubber og forbund innen 1.8. 

Vedtak: Se sak 45/11. 

 Mail av 31.5. fra NKK v/Tommy Engh vedr. momskompensasjon for 

hundeklubber.  Klubbene må sende inn kopi innen 1. juli av godkjent 

regnskap signert av klubbens revisor eller med separat revisorberetning 

og kopi av signert protokoll fra klubbens årsmøte.  Vedtak: Tas til 

orientering. Sekretær sender kopi av FKFs regnskap innen 1.7. 

 Mail av 1. juni fra NKK v/saksbehandler Dagny Wangensten vedr. ny 

lovmal for klubber og forbund. Den vedlagte lovmal er planlagt 

fremlagt for NKKs RS i november. Dessverre har arbeidet med lovmal 

av forskjellige årsaker blitt forsinket. NKK  håper derfor at 

høringsinstansene kan akseptere en tilbakemeldingsfrist på 20. august 

2011. Vedtak: Tas til orientering.  Lovmal for forbund etterspørres. 

Marte gjør dette med kopi til styret. 
 FKF har mottatt mail fra Hundskolan Vision v/Mattias Westerlund da 

han har hørt fra personer i Norge at FKF skal utvikle sin 

instruktørutdannelse. Vedtak: Det vises til handlingsplan vedtatt på 

RS 2011, sak 3.6. pkt.7 om at det nedsettes en arbeidsgruppe som 

har fått som mandat å revidere og forbedre FKFs eksisterende 

utdanningsopplegg.  Sekretæren sender mail til Mattias 

Westerlund om vedtaket. 

 

 

Sak 43/11: Konstituering av styret 

  Leder: Marte 

  Nestleder: Kjell Enberget 

   

  Fordeling arbeidsoppgaver 2011-2012: 
 

 

Marte Ottesen 

 Leder av FKF 

 Kontaktperson mot NKK/NJK 

 Organisasjon. 

 Gjennomføre forhandlinger/kontakt med JD/NKK/SKK i nødvendige saker. 
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Kjell Enberget 

 Nestleder FKF 

 Samordningsutvalget fuglehundprøver 

 Terminlister 

 Leder av Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 

Nils B. Skaar 

 Styrets representant i det sentrale dommerutvalg 

 Styrets representant i FKFs lovkomite. 

 Ansvar for kvalitetssikring jaktprøver 

 

Petter Elvestad 

 Ansvar for FKFs logo. 

 Medlem Kongsvold/Hjerkinn-komiteen. 

 Ansvar for oppfølging handlingsplan 2010 vedr. blysaken. 

 Leder komite nedsatt februar 2011 ”Filming på jaktprøver” 

 

Geir Heggertveit 

 Ansvarlig for kåring av årets Hund og Årets Unghund 

 Ansvar for FKF`s sider i Fuglehunden 

 Ansvar for utvikling av FKF’s hjemmesider på internett. 

 Ansvar for NKK BIT-forum 

 

Cato Jonassen 

 Kontakt Raseutvalget 

 Kontaktperson i JDs utdanningskomite vedr. instruktørutdannelse. 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur 

 Styrets representant i komite vedr. Fase I og II 

 

Idar Langmyr 

 Kontakt mot NJFF vedr. aversjonsdressur 

 Ansvarlig for høring ny forskrift om jakt- og fangsttider. 

 

Ellen B. Dobloug 

 Samordningsutvalget NJF/NKK/FKF vedr. terminlister for prøver. 

 

I arbeidet gjennom året har det vist seg hensiktsmessig å endre/overlappe en del av ansvarsområdene. 

 

Det er endringer i følgende utvalg: 

 Utstillingsutvalget: 
Tove Naper og Wenche Dekke går ut av komiteen. 

Marit Bjerke kommer inn i komiteen. Ytterligere en kandidat er under avklaring. 

 Dommerutvalg kombinert: 
Sammensetning avventes. 

 Samarbeidskomiteen for utstillinger: 
Marit Bjerke (erstatter Tove Naper.) 

 Representant FCI kontinentale raser: 
Tore Kallekleiv (Tore Chr. Røed går ut). 

 

 

. 

Sak 44/11: Oppfølging RS – Spesielt handlingsplan vedr. instruktørutdannelse m.m. 

 Saken ble diskutert og det ble foreslått å ta kontakt med et antall personer som 

kunne være aktuelle i den komiteen som skal opprettes i hht. beslutning på 

FKF RS 2011. 

Vedtak: Det vil bli tatt kontakt med aktuelle personer. Likeledes vil det bli 

utarbeidet et mandat. Nils utformer dette og sender styret. 

 

 



 4 

Sak 45/11: Status ulike høringer fra NKK 

 Alle høringer er sendt rase- og distriktsklubber fra NKK og FKF. 

o Høring av 15.4.2011 om instruks for NKKs kontroll-, valg- og 

disiplinærkomite samt appellutvalg. 

FKF har utarbeidet forslag til svar i saken som er blitt utsendt 

medlemsklubbene.  På bakgrunn av tilbakemeldinger, har FKF på vegne 

av sine medlemsklubber oversendt de foreslåtte bemerkninger til 

instruksene til NKK. 

o Høring om forslag til instruks for styrearbeidet i NKK, frist 14.7. 

Kommentarer til instruksen er utarbeidet og vil bli sendt ut til FKFs 

medlemsklubber med svarfrist innen 1 uke. 

o Innspill til NKKs tiltaksplan: Frist 1.8. 

Kommentarer til tiltaksplanen er utarbeidet. Oversendes FKFs 

medlemsklubber til høring.  Petter utformer et brev med generelle 

kommentarer.  

o Høring NKKs Etiske retningslinjer for hold, oppdragelse, opplæring og trening 

av hund, frist 20.8.  FKF har sendt påminnelse om høringen til sine 

medlemsklubber 9.6. og bedt om svar til FKFs sekretær innen 1.8. 

Det er viktig å få utarbeidet en ensartet uttalelse som så mange klubber og 

forbund som mulig kan slutte seg til.  Enkelte setninger tas vekk. Nils ser 

på pkt. 10.1 og 10.3.  De øvrige styremedlemmene kommer med innspille 

til endringene.  Marte tar pkt. 6,7,8 og 9.  

o Høring fra Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite vedr.  revidert instruks for 

NKK representant, frist innen 13. august.  

FKF har utarbeidet et forslag til svar som er sendt ut på høring 6.6. til 

FKFs medlemsklubber med svarfrist 1.7. 

o Høring komiteer etc.   

Det er laget et forslag som er sendt medlemsklubbene samt seendt JD. JD 

har sendt det til sine medlemmer.  Frist 15.7. 
 

Sak 46/11: NKKs RS 12.11. – Fremming av forslag herunder valg 
NKK sendte 13.5.11 ut informasjon til alle medlemsklubber vedr. sted og dato 

for NKKs RS 12.11.2011 på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. 

8. juni sendte FKFs sekretær påminnelse til FKFs medlemsklubber om at de 

klubber som ønsker å fremme forslag på kandidater til ledige verv, melder dette 

så raskt som mulig inn til FKF.  Frist for dette til NKK er 15. august.  Samtidig 

ble klubbene opplyst om hvilke personer som tok gjenvalg i styret.  

Vedtak: FKF ønsker å komme med et omforent forslag etter at fristen har 

gått ut for tilbakespill. 

 

Sak 47/11: Økonomisk bidrag til dommerutdanning – Forespørsel fra Tromsø FK 

Midt-Troms FK har i mail av 6. juni søkt om økonomisk bidrag til 

dommerutdanning.  Frist for innsendelse fra klubbene var 10. mars 2011 for 

året 2010. (Bodø JFF har også søkt betydelig etter fristen og fått avslag). Det 

ble også sendt ut en purring kort etter at fristen gikk ut.  Ledelsen i klubben 

fikk også henvendelsen. Det vil bli vanskelig for DU og styret å skulle motta 

krav fra LD/klubber gjennom hele året.  Vi må ha en frist for krav slik at vi 

kjenner beholdningen i FKF.  

Vedtak:  Søknaden avvises.  Tidsfristen satt for 10. mars er ikke overholdt. 

Det er – på bakgrunn av innmeldte krav – sendt mail til NKK 1. juni 2011 

hvor utbetalingene til klubbene pr. april 2011 er medtatt, dvs. beløp 

utbetalt for klubbenes utdanning og etterutdanning for 2010 er fastsatt 

overfor NKK i FKFs søknad.  Brev sendes Midt-Troms FK. 

 

Sak 48/11: Mediekommunikasjon/reklame på fuglehundprøver 
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Den nedsatte komiteen bestående av Petter Elvestad, Bodil Kanebog, Tore 

Paulshus og Ellen B. Dobloug har utarbeidet et utkast til regler som er 

oversendt styret.  Ved utarbeidelsen har komiteen vektlagt både de 

lovregler/forskrifter som gjelder på området, først og fremst 

personvernsreglene, og dernest det som etter vår vurdering fremmer 

jaktprøvesporten. Komiteen ser at det er både positive og negative forhold 

gjennom den åpne og raske informasjonsfly som skjer/kan skje over nettet.  

Dette skaper både muligheter og utfordringer. Styret drøftet fremlagte 

dokumenter og hadde synspunkter bla. på videre behandling. 

Vedtak: Styret ber komiteen arbeide videre med et utkast basert på 

kommentarer i styremøtet i dag og i tiden fram til neste styremøte.  Videre 

ber styret om at komiteen drøfter utkastet med leder av Dommerutvalget 

og raseklubbene.  Komiteen legger fram revidert utkast og terminplan for 

videre behandling i neste styremøte. 

 

Sak 49/11: Forslag om innkorting av jakttider på rugde. 

Mail 14.6. fra Vestlandets Fuglehundklubb v/Tore Kallekleiv. Direktoratet for 

Naturforvaltning har sendt ut høringsnotat vedr. nye jakt- og fangsttider samt 

sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2017.  Høringsfrist 

15. oktober.  Vedtak: Idar utnevnes til  kontaktperson for styret i FKF og 

samarbeider med Tore Kallekleiv. JD vil bli informert om hva FKF gjør 

med saken.  

 

Sak 50/11: Møte med Statskog 30.6. på Rica Hotel Gardermoen 
Første møte som omhandler driftsplanen.  Vedtak: Petter, Fredrik, Ellen og 

Kjell møter. FKF vil ta opp om de nedfelte rutiner fungerer. Hva skjer 

med terrengene etter rypeprosjektet?  Prøver sist vinter i noen av 

Statskogterrengene er kanskje ikke heldig, med tanke på ytterligere 

belastning på området. 

 

Sak 51/11: Beramming av styremøter ut 2011 

  Telefonmøte tirsdag  23. august  kl. 1900. 

  Telefonmøte tirsdag    4. oktober  kl. 1900 

  Fysisk møte tirsdag  29. november kl. 1500 

   

   

Sak 52/11: Eventuelt 

 Ingen saker under eventuelt. 

 

 

Neste styremøte: Telefonmøte tirsdag 23. august kl. 1900. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


