
RU-MØTE 
REFERAT 24.NOV 2015  TLF 

 

MØTETYPE RU-møte, TELEFONMØTE 

MØTELEDER Robert Gill 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik, daglig leder Fuglehunden 

DELTAKERE 

Robert Gill (NPK), Øystein Heggelund Dahl (NESK) Tore Salvesen og Tor Hartvig Bondø 

(NISK), Tore Kallekleiv og Øystein Eriksen (NVK), Birte Wold Myhre (NMLK), Gjermund 
Strømnes (NWK), Sverre Andersen (NGK) og Hans Enoksen (FKF) 

 
 
Robert ønsket velkommen til møtet. 
 

 

Emner på dagsordenen 
 

SAK 11/15 MANDAT RU  

DISKUSJON Tilsendt forslag til revidering av mandat RU fra FKF 

 
Det presiseres at RU fastsetter eget mandat. Mandat fra januar 2015 skal legges til grunn ved eventuelle endringer.  
 

 

KONKLUSJONER 
FKFs innspill vurderes og ses opp mot RUs mandat av januar 2015. Forenkling gjøres der det er 

hensiktsmessig. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

NISK sender et forslag til revidert mandat til medlemmene i RU  Bondø/RU leder snarest 

 
 

 

SAK 12/15 STATUS IT-PROSJEKT  

DISKUSJON  

Det er ikke fremkommet noe nytt, og det avventes referat fra høstens RS.  

Det er viktig at RU får på plass en ny representant fra gruppe 7.  
 
 

KONKLUSJONER Representant for gruppe 7 må på plass i IT-Prosjektet 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Enoksen sjekker ut kriterier og mandat for å være gr.7s representant i 
IT-gruppa og melder dette til RU-leder.  

 

RU leder Innen 31.12. 

 
 

SAK 13/15 
HENV FRA FKF DU VEDR RASEKLUBBENES 
ØNSKE ANG BEDØMMING 

 

DISKUSJON Raseklubbene har fått tilsendt et innspill fra FKF DU 

Noen av klubbene har behandlet saken, andre ikke.  
Enoksen presiserer for ordens skyld at rett benevnelse er FKF DU, dette til orientering.  

KONKLUSJONER Alle raseklubbene må behandle saken og gi tilbakemelding til RU-leder 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

RU-leder gir samlet tilbakemelding fra raseklubbene til FKF DU RU leder Snarest 

 



SAK 14/15 HØYSTATUSLØP LAVLAND  

DISKUSJON FKFs styre har foreslått opprettelse av et utvalg som skal se på høystatusløp lavland. 

Utvalget skal bestå av en repr fra styret i FKF, en fra SU lavland, samt en fra RU.  RU finner det utfordrende å gi innspill på 

medlemmer til utvalget da de ikke kjenner arbeidsoppgaver og mandat.  

KONKLUSJONER RU oppfordrer FKF til å utarbeide et mandat til komiteen for høystatusløp lavland 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FKF lager et mandat for arbeidet knyttet til høystatusløp lavland. 
Mandatet distribueres RU. Tilbakemeldinger på mandat og innspill til 
mulige medlemmer av utvalget vil forsøkes avklart pr mail.   

FKF / RU Snarest 

 

 
 

SAK 15/15 ORIGINALKRITIKKER   

DISKUSJON 
Det er et ønske om sikre at prøvekritikker sendes rette personer og gi bedre informasjon om aktuelle 

adresser til prøvearrangører. 

FKF har tatt initiativ til å bedre informasjon om innsending av prøvekritikker og har sendt brev til raseklubbene hvor de ber  om å 

få tilsendt adresser til rette mottakere. FKF vil legge dette samlet ut på sin nettside.  
Fuglehunden vil også trykke dette i bladet, og oppfordrer samtidig klubbene til å ta dette ut av sine kolofoner  i bladet – dette 
for å forenkle korrekturlesning og sikre ensartet informasjon.  

KONKLUSJONER Flott tiltak for å bedre informasjon til prøveansvarlige og sikre rett mottaker av kritikker.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Raseklubbene retter opp kolofoner i Fuglehunden. Raseklubbene gir info 
til FKF v/Ellen BD. Daglig leder i Fuglehunden sørger for at dette også 
trykkes i Fuglehunden. 

Raseklubbene/ FKF / 
Fuglehunden 

snarest 

 
 
 

SAK 16/15 EVENTUELT   

DISKUSJON Neste RU-møte blir et fysisk møte. 

  

KONKLUSJONER 
Det søkes å arrangere et RU-møte knyttet opp mot sentral dommerkonferanse i januar. Enoksen gir 
beskjed om dato for dommerkonferanse så snart den er satt.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Sekretær sender ut møteinnkalling så raskt som mulig.  RU sekretær snarest 

 
 

 
 
 

Sande, 25.nov. 2015/H.Fevik 


