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   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ QUALITY HOTEL GARDERMOEN 

 

                      08.06.2012 kl 15.00 -17.15 

 

 

 

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 36/12: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 37/12: Godkjenning av referat fra styremøte 24.04.2012 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 38/12: Post: 

 Kopi av mail av 26. april stilet til SU Midt-Norge fra  Terje Vikan 

Olsen på vegne av Røros JFF; Østerdalen FK og NISK avd. 7 vedr. 

begrunnelse for høstens tildeling av jaktprøver. Vedtak: Saken tas til 

etterretning.  

 Kopi av mail av 29. april vedlagt brev fra SKKs jakthundkomite v/Kjell 

Bräster vedr. oppdatert avtale mellom NKK og SKK gjeldende trening i 

annet land. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail 10. mai fra NKK v/Eva Pedersen med informasjon om at 

Hovedstyret har vedtatt at mandatsperioden for NKKs jakthundkomité 

utvides til 31.12.2012 og deretter oppnevnes for 2 år av gangen.  E-post 

vedr. oppnevning av kandidater for 2013-2015 blir sendt ut til klubbene 

over sommeren. Vedtak:  Det må gjøres en skriftlig henvendelse 

NKK vedr. funksjonstid for NJKs mandatsperiode. Det presiseres 

at dette gjelder funksjonstida for personer som velges inn i NJK. 

 Mail av 15. mai fra NKK v/Mette Johansen vedr. innkalling til NKKs 

representantskapsmøte lørdag 10. november på Scandic Oslo Airport 

Hotel på Gardermoen.  Frist for å fremme forslag som skal behandles 

på RS herunder valg, er 15. august. Vedtak: Sekretær sender 

påminnelse til klubbene på saker samt forslag som ønskes 

behandlet inklusive forslag til valgkomiteen. 

 Mail fra NKK v/Dagny Wangensteen av 16. mai vedr. utsendelse av 

høring i medlemsklubber og -forbund forslag til ”Norsk Kennel Klubs 

Raseforvaltning”.  Skriftlig innspill innen 16. august 2012. Vedtak: 

FKF sitt styre har gjort henvendelse til Raseklubbene med 

spørsmål om FKF skal bistå, men har fått svar fra RU v/leder Pål 

Andersen om at dette håndterer RU selv. 

 Mail av 17. mai fra leder av NMLK Ove Myhre vedr. trening i Sverige 

2012, - et prosjekt som ikke lykkes som klubb, - et arrangement som 

NMLK har hatt i årevis.  NMLK føler det som at norske 
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fuglehundklubber ikke er ønsket på svenske marker av den svenske 

kennelklubben og dennes medlemmer.  Vedtak: Saken er ikke 

ferdigbehandlet, men ut fra tilgjengelig korrespondanse synes 

detsom at det kan foreligge en misforståelse. 

 Mail av 21. mai fra NKK v/Mette Johansen vedr. høring vedr. ”Endring 

i forskrift om å stille ut hund som har fått øre og/eller hale kupert”.  

Forslag til NKKs høringssvar lå vedlagt mailen.  Frist for respons er 1. 

juli 2012.  Vedtak: FKF sitt styre har gjort henvendelse til 

Raseklubbene med spørsmål om FKF skal bistå, men har fått svar 

fra RU v/leder Pål Andersen om at dette håndterer RU selv. 

 Mail av 25. mai fra NKK v/Dagny Wangensteen vedr. påminnelse om 

ny obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber.  Det medfølger 

skjema som arbeidsdokument som skal utfylles og oversendes NKK.  

Vedtak: FKF har sendt en henvendelse til NKK i sakens anledning. 

 Kopi av mail fra NKK v/Eva Pedersen stilet til SU Region Nord v/leder 

Terje Steinsund, der NKK informerer om at regionens oversendte skriv 

ble fremlagt på møte i NKKs jakthundkomite 25. april.  NKK anfører at 

saken kan ikke behandles av NJK, da dette er en intern sak som SU 

Nord må ta med FKF.  Vedtak: Tas til etterretning. 

 Kopi av mail fra NKK v/Eva Pedersen vedr. varsel om fuglehunder som 

har jaget sau, og at sauene var skadd og drept.  Saken ble henlagt ”etter 

bevisets stilling”, - ingen hadde sett hundene bite.   Hundenes eiere er 

navngitt.  NKK beklager det inntrufne, men opplyser at de ikke kan 

foreta seg noen i saken anledning da disse episodene ikke skjedde under 

en jaktprøve arrangert av en medlemsklubb.  Vedtak: Tas til 

etterretning. 

 

 

Sak 39/12: FKF RS 2012 

Gjennomgang av opplegg for temamøte fredag kveld samt selve årsmøte 

lørdag. Nils informerte om opplegget for temamøtet og han vil lede møtet.  

Marte gikk gjennom årsberetningen og fordelte ansvarsoppgaver på saker som 

det kunne bli spørsmål om.  

 

Sak 40/12: Søknad om flytting av prøve 51-12038 Tromsø Hundeklubb, FG 

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb v/leder Jorunn Toften, har sendt 

søknad om endring av dato for jaktprøve fra 29.-30.9. til 22.-23.09. da 

terrengene ikke vil bli tilgjengelige pga. elgjakt.  Søknaden fremkommer 

gjennom SU Nord v/Terje Steinsund som beklager at samordningsutvalget ikke 

har vært observante på dette forhold under sin behandling av terminlisten for 

2012, men håper det er mulig å flyte arrangementstidspunktet.  Vedtak: Styret 

i FKF har ingen innvendinger mot at prøven flyttes og sekretær 

informerer om vedtaket overfor SU Nord og NKK’s aktivitetsavdeling pga 

endring i NKK’s terminliste på web. 

 

 

Sak 41/12: Søknad om flytting av Støren JFFs prøve på Holtsjøen 1.-2. september. 

 Støren JFF v/Linn E. Knudtzon søker om å flytte prøven fra 1.-2. september til 

18.-19. august, da det samme helg arrangeres NM på Kongsvold samt 3 prøver 

til i samme område (Røros, Tydalen og Dalsbygda).  Foreningen har vært i 

kontakt med kommunen og fått dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene. 

SU Midt-Norge har ingen innendinger mot at prøven flyttes.  Vedtak: Styret i 

FKF har ingen innvendinger mot at prøven flyttes og sekretæren 
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informerer Støren JFF v/Linn E. Knudtzon om vedtaket samt NKK’s 

aktivitetsavdeling pga endring i NKK’s terminliste på web. 

  

Sak 42/12: Eventuelt 

- Kongsvold/Hjerkinn komiteen skal ha møte med Statskog 21. juni. 

 

- Cato informerte at han kan bidra i fortsettelsen av utarbeidelsen av 

utdannelsesprogrammet, men at det må utpekes en ny leder av komiteen.  

 
-  Lundmark-saken: Status v/Nils.  

 

 

 

Neste styremøte: Torsdag 28. juni kl. 19.00 ??? 

 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


