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   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

 

                     22.10.2013 kl 1600 – 2100 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Petter Elvestad,  

    Trine Melheim og Hans Einar Enoksen og 

Varamedlem:  Marte Ottesen (forlot møtet kl. 18.30).  

Frafall:  Varamedlem:  Robert Brenden   

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 60/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 61/13: Godkjenning av referat fra styremøte 12.08.2013 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 62/13: Post: 

1. Mail av 19. august fra NJK v/Eva Pedersen vedr, evaluering av avtale 

mellom SKK og NKK vedr. trening i Sverige.  For å få inn flest mulig 

kommentarer/ innspill på denne avtalen, forlenges fristen til 15. oktober 

2013. Vedtak: Kjell ringer SKK for å høre deres syn på at avtalen 

ønskes sagt opp.   
2. Mail av 21. august fra NKK v/Dagny Wangensten med informasjon om 

at FKF er godkjent som forbund med medlemskap i NKK.  Vedtak: 

Tas til etterretning. 
3. Kopi av mail av 10.9. fra NKK v/Anja G. Corneliussen sendt alle 

medlemsklubber og forbund vedr. høring – revidering av regelverk 

vedr. eksteriørdommere. Frist for tilbakemelding 10. desember 2013. 

Vedtak:  Saken videresendes RU til behandling og Trine tar 

kontakt med leder av RU. 
4. Mail 29.8. fra Elisabeth Kallevig på vegne av VM 2013, hvor det søkes 

om økonomisk støtte fra FKF til de deltakere fra Norge som skal delta i 

VM. Det er p.t. usikkert om hvor mange deltakere det kan bli, men det 

foreslås at FKF yter en foreslått sum pr. deltaker. Vedtak: FKF 

imøtekommer ønsket om økonomisk støtte med kr 2.000 pr. 

deltaker. 
5. Mail av 19.9. fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om hvilke 

personer som er valgt til å motta NKKs hedersbevisninger for 2013. Fra 

”fuglehundfolket” vil Gunnar Handberg bli tildelt NKKs sølvmerke, og 

Kennel Karakanis v/Øystein Nilsen og Kennel Rugdelia v/Tore 

Kallekleiv vil motta NKKs oppdretterpris. Vedtak: FKF gratulerer de 

nominerte. 
6. Mail av 24.9. fra NKK v/Eva Pedersen hvor hun orienterer FKF om at 

det er mottatt epost om at 2 hunder har jaget sau under høstens 

autorisasjonsprøve og det er ønske at hundene utestenges fra jaktprøver. 

NKK informerer at så lenge autorisasjonsprøven ikke er et terminfestet 

arrangement, ser man ikke at NKKs regelverk kan benyttes for å 

håndheve det lovbrudd som har skjedd. Vedtak: Se post 71/13. 
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7. Mail fra DR NVK Vestfold/Telemark 4.10. vedlagt innbydelse til Fase 2 

instruktørkurs med forespørsel om å legge vedlegget ut på FKF sine 

websider. Vedtak: Opplegget og gjennomføringen er ikke i henhold 

til FKFs intensjon med Fase 2-utdanningen og FKF finner derfor 

ikke å kunne imøtekomme ønsket om å legge det ut på sine 

nettsider.  
8. Mail fra Tromsø hundeklubb 9.10. med oversendelse av vedtekter med 

endringsforslag for klubben.  Mailen er sendt Dag Skarpodde og styret i 

FKF har fått kopi. Vedtak: Saken utsettes inn lovkomiteen har 

gjennomgått det innsendte forslag. 
9. Kopi av mail fra eksteriørutvalget i Norsk Breton Klubb 10.10. sendt 

alle eksteriørdommere for breton samt NKK om at alle breton skal 

høydemåles på utstillinger: Vedtak: Tas til etterretning. 
 

 

Sak 63/13: NM – FKF – Oppnevning dommere - Økonomi 

Bakgrunnen for saken er en mail fra dommeransvarlig ved NM Lavland 2013, 

arrangør Østfold FK. Nils har satt opp 5 momenter i saken som ble oversendt 

styret 29.8. Vedtak: Ellen sender svar til Østfold FK, se innspill fra Nils 

29.8. 

 

Sak 64/13: Innkomne forslag til valg på NKK RS 2013 

  Se sak 65/13. 

 

Sak 65/13: Utkast til arbeidsplan før NKK RS (saker til NKK RS) 

På bakgrunn av innspill fra flere hold, har Nils utarbeidet et utkast som er 

oversendt styret 10. oktober. Det må lages et forslag til arbeidsplan for alle 

saker, hvordan FKF skal stemme og hvem som skal si noe under NKK RS. 

Trine hadde laget en oversikt over sakslisten som ble gjennomgått punkt for 

punkt hvor det da ble bestemt for hvilke saker FKF ønsket å ta ordet og 

hvordan vi skal stemme. Vedtak: Styret ser på fordeling av oppgaver på de 

møtende delegater. 

 

Sak 66/13: Kongsvold-Hjerkinn: Nasjonal arena for fuglehundsporten 

Saken går på å få en offisiell status som vil gi en politisk tyngde.  Vedtak: 

Styret diskuterte saken og Petter jobber videre.  

 

Sak 67/13: Instruktørutdannelse i FKF 
 Hans orienterte. Han har bl.a. oversendt mail 10.10. om tre saker vedr. 

instruktørutdanningen som han tok opp samt siste mail som ble sendt 21.10. 

 Vedtak: Hans jobber videre med saken og tar kontakt med Østlie 

Hundesenter. Rapporterer deretter tilbake til styret. 

 

Sak 68/13: Blysaken   
 Robert har vært i kontakt med NJFF og har oversendt en redegjørelse i sakens 

anledning, - denne ble oversendt styret 1.10. fra FKFs sekretær. Vedtak: Tas 

til orientering. 

 

Sak 69/13: Tjuvtrening i forbindelse med jaktprøver 

 Mail 14.10. fra Agder FK. Klubben må gå igjennom sitt eget og NKKs lovverk 

for å finne hjemmel for å foreta en reaksjon mot vedkommende som har trent 

ulovlig. Vedtak: Pga. forholdet til grunneier og klubbens arrangement bør 

det vurderes å utestenge vedkommende for en tidsbestemt periode fra 

klubbens aktiviteter. Se NKKs lover, §7-2 b) om uakseptabel adferd.  
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Klubben bør også vurdere om man skal be grunneier politianmelde 

forholdet. 

   

 

Sak 70/13: FKFs praksis knyttet til skriftlighet og orientering av styret generelt 

 Trine har meldt inn saken til diskusjon i styret. Hun etterlyser bedre 

informasjon innad i styret på NKK-saker som vi er involvert i skriftlig og 

muntlig, og som andre vil ha behov for å bli informert om. Vedtak: 

Styremedlemmene bør via et notat informere om status i aktuelle saker. 

Videre bør man prøve å få utsagn og lovnader skriftlig fra motparten. 
 

Sak 71/13: Saksbehandling av NKK vedr. brudd på jaktprøveregelverket. 

Tre saker som høsten 2013 er meldt inn som brudd på jaktprøvereglementet og 

hvor det tradisjonelt er blitt opprettet disiplinærsaker, er blitt behandlet 

administrativt av NKK og ikke oversendt Fagkomiteen(FK)/NJK, mao. 

prosedyren for slike saker følges ikke.  Det må innskjerpes at etablerte rutiner 

skal følges. Vedtak: FKFs styre finner det ikke akseptabelt at brudd på 

jaktprøveregelverket hvor det er innmeldt rapport fra NKK-

representanten behandles administrativt i NKK. Prosedyren hvor FK 

innstiller overfor NJK som vedtar en eventuell reaksjon må gjeninnføres.  

Saken sammen med andre parallelle forhold, tas opp med ny adm.dir. i 

NKK når hun tiltrer.  

 

 

Sak 72/13: Forslag til prosedyrer i forbindelse med disiplinære forhold under en 

jaktprøve. 

 Hans har oversendt et forslag med hensikt å legge forholdene bedre til rette for 

arrangører av jaktprøver, på hvilken måte saker skal rapporteres og hvilke 

instanser som skal underrettes. Vedtak: Avventer jaktprøveregelverket med 

fellesbestemmelsene.  

 

Sak 73/13:  Trening på utsatt fugl i regi av FKFs medlemsklubber. 

Styret i FKF diskuterte saken.Vedtak: FKFs sender en henvendelse til sine 

medlemsklubber og minner om lovverket for utsetting av fugl. Nils 

utarbeider et utkast til tekst: Styret i FKF minner sine medlemsklubber 

om at også under trening på utsatt fugl skal dette skje i henhold til 

gjeldende regler og lovverk hva gjelder utsetting og behandling av fuglene. 

 

Sak 74/13: Eventuelt 

- Mail av 1.10. vedr. muligheten for at lang erfaring med avholdelse av kurs 

kan godkjennes som Fase 2. 

Først var vedkommende autorisert instruktør høsten 1990 etter datidens 

opplæringsprogram.Det var både teori, samt praksis i tre dager. 

Han var i 2007 vertskap for og deltaker i Fase1, teori igjen, med Per Harald 

Nymark som instruktør. Med det fjellkurset som var i 1990, burde vel det 

være like bra/sidestilt medd Fase 2 kurs i dag. 

Hvordan ser FKF på dette med mulighet for å bli autorisert som Fase 2 

instruktør ? Vedtak: Nytt program og regelverk for instruktører er 

under utarbeidelse og avgjørelse i saken utsettes til dette er klart. 

 

- Mail 4.10. fra deltaker på Fase 2 kurs om hennes kurs trinn 1 på NJFF sin 

instruktørutdannelse (er også utdannet aversjonsinstruktør gjennom NJFF) 

kan godkjennes som kvalifisering for å delta på Fase 2 kurs i regi av NVK-

avdeling Telemark/Vestfold. Vedtak: Nytt program og regelverk for 
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instruktører er under utarbeidelse og avgjørelse i saken utsettes til 

dette er klart. 

 

- Mail av 24.9. vedr. deltakelse NM Lavland og regelverk for påmelding. 

Vedtak: Henvendelsen ble besvart av leder i FKF 1.10. 

 

- Forslag til ny kandidat i styringsgruppa for NKKs IT-prosjekt etter at Geir 

Heggertveit har trukket seg. Vedtak: Sekretær sender en mail til 

klubbene med kort svarfrist. Trine forespør om mandatet for 

styringsgruppa, og melder dette tilbake til sekretær før henvendelse til 

klubbene. 

 
- Mail av 21.10. v/leder i ND-komiteen Dorthe Haugen vedlagt rapport fra 

årets ND samt forslag til nytt medlem av ND-komiteen, Marianne Sagstad. 

Vedtak: Styret i FKF godkjenner forslag til nytt medlem i komiteen.  

 
- Mail 22.10. fra Violet Andersen vedlagt uttalelse fra Hanne Fevik, Sando 

Hundesenter, med forespørsel om hun kan starte utdannelse FASE 2 med 

bakgrunn i mange år med erfaring med hunder. Vedtak: Nytt program og 

regelverk for instruktører er under utarbeidelse og avgjørelse i saken 

utsettes til dette er klart 

 
- Hans tok opp webpåmelding på fuglehundprøver.  Dette benyttes ikke i dag 

da det er for kostbart samt at innbetalinger av startkontingent går direkte 

inn til NKKs konto. Vedtak: Hans fikk godkjenning for å ta opp saken 

med IT-avdelingen.   

 

Neste styremøte:  Ultimo november, - dato bestemmes senere. 

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 

 


