
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

13.02.2007 

 

 

Til stede:  

Robert Kristiansen,  Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Ragnar Dekke, Svein-

Harald Foss, Kjell Duedahl og Ellen B. Dobloug 
 

 

Sak 12/07 Post 

 Mail av 8.februar fra NKK v/Mette Johansen vedr. ileggelse av 

aktivitetsforbud for Simen A. Noel, 5179 Godvik. 

 Mail av 8. februar fra NKK v/Mette Johansen vedrørende NKK’s 

representantskapsmøte som er berammet til lørdag 26. april kl. 10.00 på 

Scandic Edderkoppen Hotell, Oslo.  Direkte innkallelse til de valgte og 

oppnevnte representanter vil bli sendt innen lovlig frist.  Forslag som skal 

behandles av Representantskapet må være Hovedstyret i hende innen 1. 

mars.  

 Mail fra Trine Melheim 7. februar på vegne av Jakthunddivisjonens 

Datautvalg. Vedlagt fulgte utarbeidet skjema for kartlegging av 

forbundenes/medlemmenes behov innenfor data (dvs. NKK’s DogWeb). 

Frist for retur av skjemaet er 1. april 2007. 

 Mail fra NKK v/Mette Johansen vedlagt brev vedrørende 

disiplinærreaksjoner vedtatt av Dansk Kennel Klub og Svenska 

Kennelklubben. 

 Mail fra Birger Stene, leder av DSU av 1. februar.  DSU v/Morten Berg har 

fått en henvendelse fra Gudbrandsdal FK om å få overta CACIT’en som ble 

ledig fra NESK’s avlyste Valdresprøve (23.3.) til sin prøve på Sjodalen 

helgen før.  GFK’s prøve har hatt god premieringsprosent i de siste år og 

god deltakelse. CACIT’en vil da også forbli innen samme område. 

FKF har ingen myndighet til å omfordele CACIT etter at fristen har gått ut. 

Ellen spør NKK v/Eva Pedersen om det kan gå. En søknad må i tilfelle til 

FCI som må ha tid til å beslutte dette og evt. gi tilbakemelding om det er 

mulig eller ikke. (I ettertid er det opplyst at det ikke gjelder Gudbrandsdal 

FK’s sin prøve som allerede har CACIT, men Lillehammer og Omegn 

JFF’s sin fuglehundprøve).  

 Mail fra Birger Stene vedr. ny sammensetning av Samordningsutvalg Midt-

Norge.  Den nye komiteen består nå ,foruten Alfred Sæther, av Nina 

Nordby Kjeldsberg og Roy Allan Skaret. 

 Kopi av brev til Norsk Engelsksetterklubb fra NKK av 9. februar. NESK 

har søkt om lukket vinnerklasse på prøve, men HS vedtok i møte 25.01. å 

avslå søknaden. 

 Mail fra NKK v/Mette Johansen av 13. februar med frister for HS-møter: 

Møte 15.02./frist 07.02, møte 27.04./frist 19.04. 

 Brev av 9. februar fra Oslo kommune, Miljø- og planavdelingen vedr. 

høring forskrift om dressurområder i Oslo kommune.  Friluftsetaten sender 

et forslag til forskrift om dressurområder for hund i Oslo kommune ut på 



høring til aktuelle høringsinstanser.  Det foreslås at det etableres 12 

områder hvor hunder kan slippes løs for lufting, trening og dressur 

uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser i henhold til hundeloven 

eller tilhørende forskrifter.  Høringsfristen settes til 23.03.2007. Saken 

oversendes Kåre Lotsberg til utredning. Dessuten sendes en kopi til alle 

FKF’s medlemsklubber til orientering og som et eksempel hvordan en 

kommune har løst båndtvangsbestemmelsene. 

 

    

Sak 13/07 Årsberetning 

 Robert gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt. Enkelte korrigeringer ble 

foretatt i forhold til skrivefeil og redigering av tekst. 

 . 

  

 

 Neste styremøte:  

 

                 Berammes senere. 

    

Ellen B. Dobloug 

Referent 


