
REFERAT RU-MØTE 13.6.14, FREDRIKSTAD 
 
Tilstede: Tore Salvesen (NISK), Eva Pedersen (NWK), Gjermund Strømnes (NWK), Janne Gregersen 
(NWK), Øystein Heggelund Dahl (NESK), Robert Gill (NPK), Arne Abel Lunde (NBK), Ola Øie (NVK), 
Tore Kallekleiv (NVK) 
Tore Kallekleiv møtte med fullmakt fra NMLK. Sverre Andersen og Bjørnar Boneng (NGK) ankom godt 
ut i møtet. 
Referent; daglig leder i Fuglehunden; Hanne Fevik  

 
 
SAK 1/14 VALG AV NY RU-LEDER 
Bred enighet i at RU er et viktig utvalg, og det er ønskelig at aktiviteten i utvalget økes.  
  
Forslag om at Robert Gill overtar som leder ble enstemmig vedtatt. Robert kommer tilbake til et 
forslag om møteplan, med intensjon er 2-4 møter pr år.  
Det ble fremlagt forslag om at nestleder blir valgt blant de kontinentale raser. I etterkant av møtet 
har Birte Wold Myhre fra NMLK sagt seg villig til å sitte som nestleder i RU.  
 
Daglig leder i Fuglehunden er sekretær i RU, og ansvarlig for å skrive referat. Referat skal sendes FKF 
og publiseres på deres nettsider. Sekretærjobben innbefatter innkalling til møter, utsendelse av 
informasjon og annet knyttet til møteavholdelse.  
 
 
SAK 2/14 STYREVALG FUGLEHUNDEN 
Innkommet forslag på Per Dahle fra NPK ble enstemmig vedtatt.  
 
Per Dahle foreslås som nytt styremedlem i Fuglehunden AS. 
 
 
SAK 3/14 SAKER TIL ÅRETS FUGLEHUNDTING 
RU gjennomgikk saker til behandling på årets Fuglehundting, med spesielt fokus på SAK 3.4.  
Enighet i RU om at det er viktig å inkludere og ikke ekskludere. Samarbeid er viktig! 
Samtidig er det en spesiell utfordring knyttet til Tromsø Hundeklubb/fuglehundgruppa. 
Tore Kallekleiv understreker at det bør arbeides smidig og at målsetting bør være å få til at alle bør 
med videre. Øystein Heggelund Dahl understreker at det er to ulike case;  NJFF / Tromsø 
Hundeklubb. Et forslag kan være at det må settes opp et utvalg som ser på Tromsø Hundeklubb 
spesielt.  
Bred enighet fra de fremmøtte raseklubbene om at det bør arbeides for å finne en løsning basert på 
videre samarbeid.  
 
 
 
SAK 4/14 IT-STRATEGI NKK – FREMDRIFT VIDERE   
Robert orienterte kort om problematikken, og presiserte at det ønskelig at RU kommer med en 
samlet innstilling ift hva som NKKs IT-system skal inneholde.  
Terje Tvedt er gruppe 7s representant inn i brukergruppen (BIT) som skal komme med forslag til 
styringsgruppen i NKK. Klubbene har ikke pr i dag laget ønskelister/kravspesifikasjoner på hva de 
anser som viktigst. Det var enighet i gruppen om at det er viktig å presisere hva som er aller viktigst, 
og samtidig komme med ønsker som totalt kan gi et bedre IT-tilbud til alle.  
 



RU sekretær fikk i oppdrag å sammenfatte alle synspunkter og ønsker som kom frem i møtet. Ola Øie 
fikk ansvar, basert på dette, å lage et skriv som sendes til høring til raseklubbene og så oversendes til 
Terje Tvedt som fremlegger dette videre. Robert sjekker tidsfrist ift oversendelse av raseklubbenes 
ønsker.  
 
 
5/14  EVENTUELT 
STOR CERT: Tore Kallekleiv spør om grunnen til at RU har sagt nei til Stor Cert på Elverumsutstillingen 
2014. Eva Pedersen orienterte om at Elverumsutstillingen har NKK-cert, men at det ikke er noen 
automatisk mulighet til å flytte disse til annen utstilling om de ikke benyttes. RU har tidligere jobbet 
med å overføre disse til Fellesutstillingene, og Robert søker historikk i forhold til hva som ble 
besluttet, og gir RU raskt tilbakemelding.  
 
GPS: Tore Kallekleiv informerte om at NVK vil kommentere FKFs årsrapport knyttet til NVKs forslag 
om å innføre mulighet til bruk av GPS på skogsfuglprøve. Kallekleiv understreker at dette er innført i 
Sverige. Det er ikke ment som snikinnføring av ordinært GPS-bruk, men som et sikkerhetstiltak.  
Flere uttrykte at de var enige i at dette kunne være et godt sikkerhetstiltak og et tiltak for å 
opprettholde deltakelse på skogsfuglprøver.  
 
KONTO: Hanne Fevik orienterte om RU’s konto som p.t. administreres av Trude Wikstrøm (NWK) 
Kontoen ble tidligere opprettet som en felleskonto knyttet til Fellesutstillingen og har de siste årene 
vært benyttet til å dekke møtekostnader RU. Hanne samler historikk og videre bruk alternativt 
avvikling behandles på neste møte i RU.  
 
 
  
 
 
Sande, 16.6.14 
Hanne Fevik 
 


