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REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

                      13.03.2012 kl 1900 – 20.55 

 

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget,  

Petter    Elvestad og Geir Heggertveit. 

Varamedlemmer:  Cato M. Jonassen og Idar Langmyr. 

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

Sak 19/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 20/12: Godkjenning av referat fra styremøte 19.01.2012 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 21/12: Post: 

 Mail av 30. januar fra NKK v/org.sjef Øystein Eikeseth med svar på 

FKFs søknad om disp. fra vedtaket om at medlemsklubber i NKK skal 

revidere sine lover i henhold til nylig vedtatt obligatorisk lovmal i løpet 

av inneværende år. FKFs medlemsklubber gis disp. fra den RS-vedtatte 

implementeringsplan.  Dette betyr at FKFs medlemsklubber forventes å 

ha tilpasset sine lover til NKKs obligatoriske lovmal innen 2013. 

Vedtak: Styret tolker mailen dit hen at man har fått disp. innen 

UTGANGEN av 2013.  

 Mail av 9. februar fra NKK v/Adm.dir. Espen Engh vedr. utviklingen i 

NKKs jakthundkomite.  Administrasjonen i NKK har hatt dialog med 

NJK om ressursbruk og de følger opp i tråd med dette. 

Aktivitetsavdelingen har imidlertid begrensede ressurser og har derfor 

ikke mulighet til å prioritere NJKs oppgaver høyest i alle 

sammenhenger. Administrasjonen har en løpende vurdering og 

evaluering av bemanning og oppgavefordeling og vil følge dette tett 

også fremover. Vedtak: Tas til orientering, men vi beklager at 

NKKs adm. ikke prioriterer NJKs oppgaver høyere. 

 Kopi av mail 13. februar fra NKK v/Eva Pedersen til Eli Sæther vedr. 

innsendt klage på vedtak i sak rapport på hund jaget rein.  NKKs 

jakthundkomite følger fagkomiteens innstilling og opprettholder 

vedtaket i saken. Vedtak: Tas til orientering.  

 Brev av … fra adv. Petter Mello vedr. Anna Karin Lundmark.  vi har 

oversendt grunnlaget for at AK ble tatt opp etter henvendelse fra NKK i 

november 2011. Vedtak: 

 Kopi av mail av 13. februar fra adv. Petter Mello AS til NKKs 

jakthundkomite vedr. godkjennelse av Anna Karin Lundmark som 

jaktprøvedommer. Vedtak: Svar er sendt adv. PM med kopi til NJK. 

 Mail av 13. februar fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen vedr. 

tildeling av CACIT/Res.CACIT på fuglehundprøver. Nils har vært i tlf. 

kontakt med Eva Pedersen. Etterlyst hvem som har initiert saken. Fikk 
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ikke opplyst dette. FKF beklager at NJK bryter vedtaket om at saker 

skal behandles på lavest mulig nivå. Det er beklagelig at det stilles 

spørsmålstegn ved at NJK tas opp saken når den ikke har kommet fra 

FKF. Vedtak: Vi etterlyser fortsatt det regelverk som vi har bedt 

om å få oversendt.  Cato har et regelverk fra FCI. Vi ønsker å få 

opplyst hvem har fremmet saken overfor NJK.  Det kommer ikke 

klart frem hvem som har fremmet saken overfor NJK og at FKF 

ikke er hørt .  FKF er NJKs faginstans. Beslutning er ikke tatt på 

lavest nivå. Ikke mottatt det regelverk som er etterspurt. Det gjøres 

en ny henvendelse til Eva Pedersen hvor FCI-regelverket etterlyses. 

Nils sender en mail og etterlyser regelverket. Vi etterlyser også 

referat fra møte 18. januar, da vi ikke kan se at dette er lagt ut. 

 Kopi av mail datert 17. februar fra NKKs aktivitetsavdeling v/Eva 

Pedersen vedr. rapport på hund jaget sau på Rogaland FKs prøve ref. 

51.11015. GS Merkel, reg.nr. NO51360/10 og GS Roxy, reg.nr. 

NO51364/10. Begge hunder må fremlegge nytt sauerenhetsbevis før de 

igjen kan stille på prøve som krever slik bevis. Klagefrist: 8. mars 2012. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av mail 17. februar fra NKKs akvitetsavdeling v/Eva Pedersen 

vedr. rapport på hund jaget sau på Norsk Pointerklubs prøve ref. 51-

11025. IS Heggelifjellets LOI-Boss, reg.nr. NO40836/10. Hunden må 

fremlegge nytt sauerenhetsbevis før den igjen kan stille på prøve som 

krever slik bevis. Klagefrist: 8. mars 2012. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Kopi av mail 17. februar fra NKKs aktivitetsavdeling v/Eva Pedersen 

vedr. klage på NKKs representantens avgjørelse vedr. manglende 

apport  på utlagt jerpe under NPK’s skogfuglprøve ref. 54-11013. 

Klagen anbefales avvist og NKKs jakthundkomite vedtok å følge 

fagkomiteens forslag til vedtak i møte 18. januar. Vedtak i saken kan 

påklages innen 8. mars 2012. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 17. februar fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen vedlagt 

årsrapport 2011 fra Kjell Duedahl, FCI’s representant for engelske 

stående fuglehunder. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 22. februar fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen, med 

takk for epost vedr. Medier på prøve. Reglene vil bli sendt ut til 

jakthundklubbene og NKKs hovedstyre til orientering. Vedtak: Ved en 

feil ble det svart, og NJK har bekreftet at de vil ta dette opp på 

neste møte.  

 Brev av 27. februar fra NKK v/org.sjef Øystein Eikeseth vedr. 

Europavinnerutstillingen 4.-6. september 2015 4.-6. Hovedstyret har 

åpnet for at raseklubber som ønsker å arrangere spesialutstilling for sine 

raser i tilknytning til Europavinnerutstillingen kan søke om å få ett 

ekstra stor-cert i 2015. Vedtak: FKF er fullstendig klar over at dette 

tilhører raseklubbene og deres kynologiske ansvar, så overlater vi 

dette til raseklubbene å vurdere.  

 Mail av 1. mars fra NKK aktivitetsavdelingen v/Eva Pedersen vedr. 

budsjett utdanning/etterutdanning av jaktprøvedommere. Dette gjelder 

budsjett for 2013. NKK må ha innspillene til budsjett fra ulike grupper 

inkl. NJK 1. juni 2012.  FKF må har sendt inn budsjettet innen 

15.4.2012 til NKK.Vedtak: Budsjettet justeres og sendes innen 

fristen via Marte. 

 Kopi av mail 8. mars fra NJFF v/Webjørn Svendsen vedr. mulige 

midler som kan brukes som biotopforberedende tiltak for felt vilt. 
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Oversender en link til Miljøverndepartementets nettsider hvor midler 

for 2012 ble lyst ut. Fristen for 2012 er gått ut, men det vil komme en 

ny mulighet også kommende år. NJFF tror det kan være hensiktsmessig 

å vise at de hundemiljø som arbeider aktivt med lavlandsfugl også kan 

være en verdifull ressurs i arbeid som myndighetene tradisjonelt ikke 

forbinder oss med. Vedtak: Mailen er også oversendt aktuelle 

lavlandsklubber, og tas derfor til orientering. Er ikke oversendt 

Hed-Opp FK, slik at FKF gjør det. 

  

Sak 22/12: Sammensetning FKF DU  

 Nils orienterte.   

 Vedtak: Utsettes til neste styremøte 24. april.  

 

Sak 23/12: Fase I og II: Instruktørutdannelse 

 Cato orienterte.  Hadde et møte søndag med Jon Hov. Fase I tar tid. Er enige, 

og skriver godt og er godt i gang. Intensjonen i siste styremøte om at innholdet 

skal være klart til høring etter RS gjelder fortsatt.   

 Vedtak: Skal være ferdig til RS.  De i styret som kan bidra  

 

Sak 24/12: Økonomisk bidrag LD 

 Saken gjelder økonomisk bidrag til representanter fra lokale dommerutvalg 

(LD) som ønsker å være tilstede under Kongsvold 1/autorisasjonsprøven på 

Kongsvold. Vedtak:  Etter søknad fra LD kan FKF bidra med støtte.  

Intensjonen er kompetanseheving og kalibrering. Spesielt rettet mot de 

lokale dommerutvalg hvor man ser et behov. Nils sender henvendelse til 

LD. 

 

Sak 25/12: Status styrets arbeidsoppgaver vedr. FKFs årsrapport 2011 

 Ellen gjennomgikk fordelingen av arbeidsoppgavene.  

 Vedtak: 

 

Sak 26/12: Eventuelt 

 Marte informerte fra møte med deler av Jakthundkomiteen hos NKK 15. 

februar. Det har ikke blitt utsendt noe referat fra møtet ennå. På årsbasis har 

jaktprøver for stående fuglehunder 17.000 starter, - elg og hare har ca. 1400-

1500.  FKF har et godt opplegg for utdanning og etterutdanning av 

jaktprøvedommere. 

 

 Kåring NorgesCup/Årets Hund 

 Fra og med kåring for 2012 skal resultater sendes inn til FKFs sekretær med 

kopi til den person i styret som er ansvarlig for kåringen. 

  

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 24. april på Gardermoen flystasjon  kl. 1700. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


