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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN FLYSTASJON 

 

                      24.04.2012 kl 17.00 – 20.15 

 

 

 

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

Petter    Elvestad og Geir Heggertveit. 

Varamedlem:   Cato M. Jonassen. 

Fravær: Varamedlem:  Idar Langmyr. 

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

Sak 27/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 28/12: Godkjenning av referat fra styremøte 13.03.2012 

  Vedtak: Godjent. 

 

Sak 29/12: Post: 

 Mail av 16. mars fra NKK v/Eva Pedersen vedr. medier på prøve. NJK 

behandlet saken på nytt i sitt møte 6. mars. NJK ønsker å bygge inn 

regelverket i fellesbestemmelsene for jaktprøver, og ber om 

tilbakemelding om denne fremgangsmåten er i tråd med FKFs 

intensjoner. Vedtak: Dette er i tråd med FKFs intensjoner. 

Sekretæren svarer NKK. 

 Mail av 9. mars fra Trond Berger, Statskog vedr. restriksjoner på deler 

av jaktprøveterrenget på Hjerkinn (under høstprøvene 2012).  Kopi er 

sendt K/H-komiteen.   Det planlegges – som et prøveprosjekt - å stenge 

Snøheimvegen for sivil trafikk i 2012. Det vil bli satt opp skyttelbuss 

daglig i perioden 1. juli – 7. oktober.  Vedtak: Mailen tas til 

orientering og følges opp med Statskog under møtet i juni.  

 Mail 20. april fra NKK v/Tommy Engh vedr. momskompensasjon for 

hundeklubber i 2012 for regnskapsåret 2011.  Lotteri- og 

stiftelsestilsynet har midler som de kan fordele til de frivillige 

organisasjonene basert på deres estimerte momskostnader. Søknaden 

må sendes NKK innen 1. juli 2012.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail fra Ole Arild Fosmo mottatt 27.mars vedlagt brev vedr. hans tid i 

NKK.  Vedtak: FKF gjør en henvendelse til NKK spesielt med 

henblikk på momssaken som nevnes i Fosmos brev, - med spørsmål 

om hvilke konsekvenser dette kan få.  

 Mail fra NKK v/Dagny Wangensteen av 29. mars vedr. sak nr. 03-2012. 

Vedtak: Styret tas til etterretning det vedtak som er fattet i saken. 

 

 

Sak 30/12: FKF RS 2012 

Gjennomgang av den foreløpige årsmeldingen, - spesielt med hensyn til de 

saker som er blitt innsendt fra medlemsklubbene. 
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Vedtak: Det ble gjort noen endringer i forbindelse med innstillinger til 

diverse saker, samt justeringer vedr. budsjett 2012.  Når dette er 

innarbeidet i årsmeldingen, sender sekretæren denne ut til 

styremedlemmene for kvalitetssikring.  Årsmeldingen må sendes ut til 

medlemmene senest 4 uker før representantskapsmøtet. 

 

Sak 31/12: Sammensetning FKF DU  

 Styret diskuterte saken. 

 Vedtak: Saken utsettes til etter FKF RS 2012. 

 

Sak 32/12: NJK 

 Tolking av jaktprøveregelverket for stående fuglehunder. NKK har gitt svar 

etter en henvendelse uten at FKF som faginstans er konsultert.  Det er dessuten 

gitt feil svar. 

 Vedtak: Mail sendt fra FKF 9.4. hvor det bes om et møte. Denne 

henvendelsen skal behandles i NJK’s møte den 25.4. 

 

Sak 33/12: Innstilling til gullmerke  

 FKF har mottatt innspill fra en av sine medlemsklubber. 

 Vedtak: Saken er behandlet.  

 

Sak 34/12: Kvalitetssikring prøvearrangement 

 Skal FKF tilby klubbene/prøvearrangørene et enkelt kursopplegg hvor man 

gjennomgår viktige elementer i forbindelse med en jaktprøve? 

 Vedtak: Sekretæren sender ut en henvendelse til alle medlemsklubber for 

å kartlegge om det er interesse for å avholde kurs. 

 

 

Sak 35/12: Eventuelt 

  

 Hund som er utestengt fra terminfestede prøver er påmeldt en jaktprøve 

før saken er ferdigbehandlet. Dette ble tilfeldigvis oppdaget, og hunden 

fikk ikke plass på prøven.  Det ligger ingen ”sperrer” inne hos NKK når 

man registrerer hundene reg.nr.  Hvordan kan man løse dette?  Er det 

noe BIT-gruppen kan ta opp i møte med NKK? Vedtak: Geir gjør en 

hvendelse til IT-sjefen i NKK. 

 

Neste styremøte: 8. juni kl. 1500 på Quality Gardermoen Hotell. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


