
 RU-MØTE 
REFERAT 13.3.18   

 

MØTETYPE telefonmøte 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Sveinung Aune og Eivind Winther (NBK), Iver Melby og Øystein Heggelund Dahl (NESK), 

Sverre Andersen og Geir Morten Søgård (NGK), Lene Moen og Arthur Aune (NISK), Ernst 
Evensen (NMLK), Sven Tore Kittelsen (NPK), Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), 
Gjermund Strømnes (NWK) og Elisabeth Kallevig (FKF)  
 

 
Iver ønsket velkommen til møtet.  

 

 
 

SAK 06/18 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 
Godkjent pr mail ved utsendelse.  

 

 
 

SAK 07/18 FELLES AVLSRÅD   

DISKUSJON 
Alle klubbene har nå representanter til FA. NVKs representant, Kai-Rune Johannessen er 

gruppens leder. Nestleder i RU, Marius Kjønsberg er RUs kontaktperson overfor FA.  

KONKLUSJONER 

Birgit Ranheim (NESK) og Marit Krogh (NBK) er representanter for gruppe 7 i NKKs HD 

arbeid, og det oppfordres til å trekke disse inn ved spørsmål knyttet til HD.  
Marius Kjønsberg igangsetter FA. 
 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Mandat sendes til FA’s medlemmer. 
 

Sekretær snarest 

 
 

 

SAK 08/18 ARBEIDSGRUPPE UTTREKK DATA  

DISKUSJON  

Isa Merete Sørli (NPK), Arthur Aune (NISK) og Nina Hagesæter (NGK) har sagt ja til å sitte i arbeidsgruppen, og RU benytter 

anledningen til å takke for at de har påtatt seg oppgaven.   
Mandat arbeidsgruppen er oversendt FKF.  

KONKLUSJONER 
RU sender en formell henvendelse til FKF DU med informasjon om at Arbeidsgruppen er 
opprettet og kan bistå. Samtidig står gruppen selvfølgelig også til disposisjon for FA.   

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Mandat arbeidsgruppen oversendes Arbeidsgruppen og RU-medlemmene  sekretær snarest 

 

 
 
 

SAK 09/18 EVENTUELT  

DISKUSJON  

 
1 Revidering jaktprøvereglementet  

Anders Simensrud og Øystein Heggelund Dahl som plukker ut de foreslåtte regelendringer som er relevante for RU’s arbeid og 
oversender disse til RU’s medlemmer. Forslagene gjennomgås på neste RU-møte, 24.april.  
 
2 Årsrapport FKF  

Utkast oversendt til RU. Godkjent uten kommentarer og sekretær oversender til FKF. 



 
3 Internasjonalt utstillingschampionat Revidert utstillingsreglement er publisert. RU sendte brev til NKK i januar 2017, RUs 

anmodning om å endre tilleggskrav til 1AK for å oppnå internasjonalt utstillingchampionat er ikke hensyntatt.  
Working Certificate bør være et krav for å vinne titler i gruppe 7. FKF oppfordres til å rette en henvendelse til NKK og Elisabeth 
Kallevig tar dette videre.  
 

4 Eksteriørdommer – forespørsel fra NKK. Brev sendes til NKK med oppfordring om mer informasjon (CV) ved forespørsel om 
dommerkandidater, samt lengre svarfrist. 
 

5 Generalforsamling Fuglehunden. Det ble oppfordret til å delta på Fuglehundens Generalforsamling. Det er viktig at det rettes 
mer interesse for selskapet fra eiernes ståsted. Det er tre styremedlemmer på valg i 2018, to for to år og en for ett år. Det  
oppfordres til å finne eventuelle styrekandidater med styre- og/eller medieerfaring for å bekle eventuelle ledige styreplasser.  
Brev med informasjon om hvem som eventuelt tar gjenvalg blir sendt eierklubbene ila kort tid. H.Fevik opplyste at årets 

generalforsamling ikke vil bli avholdt i tilknytning til Fuglehundtinget, men sentralt på Østlandet første halvdel av juni.  
 
NESTE MØTE 24.APRIL – TELEFONMØTE KL 2000 
 

 
 
 

 
Sande, 16.3.2018 
H.Fevik 


