
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

20.11.2007 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Metter Marie Waaler, Marte Ottesen,  Kjell 

Duedahl. 

Forfall:   Tor Einar Jørgensen. 

Referent: Ellen B. Dobloug 
 

Sak 57/07: Godkjenning av referat fra styremøte 23.10.07 

Vedtak: Feil under 53/07: ”Nytt disiplinærutvalg (ikke GK). 
 

Sak 58/07: Post: 

 Mail 23.10. fra JD v/Gunnar Handberg vedr. vedrørende behovene for 

avlsrelaterte data og manglende svar fra raseklubbene i FKF. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 Mail 26.10. fra JD v/Gunnar Handberg vedr. 

disiplinærkomiteen/mandat disiplinærkomiteen. Vedtak: Tatt til 

orientering. 

 Mail 30.10. fra NKK v/Mette Johansen vedr. oversendt forslag til ”ny” 

GK for høyfjells- og lavlandsprøver. Forslaget bekreftes mottatt og vil 

bli vurdert utpå nyåret. Nåværende komiteer er oppnevnt ut 2007. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 Takkbrev fra Norsk Engelsksetterklubb v/Fredrik Aalerud i anledning 

klubbens 100-årsjubileum. Vedtak: Tatt til orientering. 

 Innsendt resultat 4.11. fra Nina N. Kjelsberg vedr. Årets Hund.  

Vedtak: Tatt til orientering. Mette følger opp. 

 Mail  09.11. fra JD v/ Gunnar Handberg vedr. utsendt høring fra 

Fylkesmannen i Oppland som omhandler forslag til forvaltningsplan for 

de store verneområdene i Rondane. Vedtak: Utsettes til neste 

styremøte. 

 Mail av .09.fra JD v/Gunnar Handberg bilagt rapport fra møte med 

Statskog vedr. Kongsvold-Hjerkinn terrengene. Vedtak: Tatt til 

orientering. 

 Mail 14.11.. fra JD v/Gunnar Handberg vedr. en betenkning laget av 

Kåre Lotsberg når det gjelder NKK-bladet ”Hundesport” og 

forbundsbladene. Vedtak: Tatt til orientering. 

 Mail av 14.11. fra JD v/Gunnar Handberg bilagt mail fra NKK vedr. 

nye hjemmesider vedr. medlemsservice. Vedtak: Sekretæren har 

oversendt mailen til FKK’s medlemmer med anmodning om å 

komme med kommentarer til forbedring av hjemmesiden innen 

16.11. 

 Mail 15.11. fra NKK v/AD Espen Engh vedr. gjennomføring av 

undersøkelse for å kartlegge medlemmers oppfatning av NKK og deres 

tjenester. Vedtak: Tatt til orientering. Sekretæren opplyste at 

mailen også var videresendt FKK’s medlemmer til orientering. 
 

 



 

Sak 59/07 Terminlisten vinterprøver 2008 

 

  Tilbakemelding fra SU-Sør-Vest: 

Utvalget bemerker at det er datokollisjon i deres distrikt, men er av den 

oppfatning at alle prøvene kan avvikles. 

Det er ikke søkt om flere CACIT enn det som kan tildeles. 

Vedtak: Det foretas ingen endringer i forhold til terminlisten for 

distriktets søkte prøver. 

 

Tilbakemelding fra SU Sør-Øst: 

Utvalget har meddelt at det er både datokollisjoner samtidig som det er søkt om 

flere CACIT enn distriktet har til fordeling. Ingen av klubbene var villig til å 

flytte prøvehelg. 

Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Kåre Norum vil ta kontakt med de klubber dette gjelder for å 

finne en løsning og vil komme tilbake. 

 

Tilbakemelding fra SU Midt-Norge: 

Utvalget bemerker at det er datokollisjoner i distriktet, men har avklart med 

Namdal FHK at deres prøve flyttes til 29.2.-02.03.08. 

Det er søkt om flere CACIT enn distriktet har til fordeling. 

Vedtak: Flytting av Namdal FHK’s prøve godkjennes. Styret tar til 

etterretning at utvalget ikke innstiller Trondheim JFF, Røros JFF og 

Stjørna JFF til CACIT i 2008. 

Nordenfjeldske FK får CACIT på søkt prøve på Kongsvold, og søkt prøve 

på Meråker strykes derfor av terminlisten. 

FKF’s styre anbefale i fremtiden at arrangørene i distrikt Sør-Øst og 

Midt-Norge samarbeider om vinterprøvene for å forhindre kollisjoner, da 

terrengene befinner seg i samme område. 

 

Tilbakemelding fra SU Rana, Vefsn, Bodø og Salten: 

Utvalget hadde utarbeidet sin anbefaling uten medlem Sverre Haugland, da 

man ikke hadde oppnådd kontakt med ham.  

Vedtak:  Det er ingen datokollisjoner i distriktet. 

Det er søkt om flere CACIT enn distriktet har til fordeling, og SU foreslår 

at Salten FHK ikke tildeles CACIT.  Styret godkjenner denne beslutning 

ut fra den begrunnelse som er gitt. 

 

Tilbakemelding fra SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark 

Det foreligger innen datokollisjoner i distriktet og det er heller ikke søkt om 

flere CACIT enn det som kan tildeles. Samordningsutvalget arbeider meget 

godt med forberedelsen av sesongens prøver, og innkalte alle klubber i 

regionen i juni 2007 for sammen å fordele jaktprøvene for 2008 (alle kunne 

ikke møte men hadde sendt inn sine ønsker).  Et eksempel som flere utvalg 

burde kopiere! 

Vedtak:  Styret tar innstillingen til etterretning. 

 

Alle klubber som ikke har fått innvilget CACIT, vil bli orientert om dette 

fra FKF på mail. 

 

Sak 60/07 Behandlingsprosess innkomne forslag FKF’s medlemsklubber – Besvarelse av 

brev fra FKF’s DU v/Birger Stene:         



Det blir spesielt for 2008 i og med at FKF har vedtatt å arrangere sitt RS i juni. 

FKF må sørge for at det blir en riktig saksgang og saksbehandling mht til de 

saker som skal opp på NKK’s RS 2008.  

Ellen hadde på anmodning fra FKF’s leder utarbeidet et forslag til prosess i 

forhold til de frister som nå foreligger fra NKK for innsendelse av forslag til 

NKK’s RS 2008:   

Vedtak: Ellens forslag vedtas. Orientering til FKF’s medlemsklubber 

sendes raskt ut på mail.  Tor Einar utarbeider annonse til FH 1/08 som 

sendes redaktør Mette Møllerop. OBS! Kort frist. 

 

Sak 61/07 Hjerkinn-Dovre komiteen – Oppklaring og mandat               

 FKF ønsker at Arne og Kjell skal representere FKF i komiteen sammen med 

Gunnar Handberg.  Hjerkinn-Dovre komiteen må snarest søke å fremforhandlet 

ny kontrakt (4 høstprøver, dommersamling, aut,prøvesamling, 2 vinterprøver.

 Vårtaksering avsluttes og flyttes til høsten). 

 Vedtak: 

.   Arne bes innkalle til et møte raskt hvor ny søknad bør utformes (frist for 

søknad om høstprøver er 31. januar!).  Komiteen blir ansvarlig for å sende 

inn søknad om alle prøver på Kongsvoll. NKK er formeldt sett leietaker av 

Kongsvollterrengene. Nytt medlem i komiteen er aktuelt etter 1.1.08. Kjell 

tar opp dette med Arne.   

Vedtak: Per tar kontakt med NKK og melder endringer i Hjerkinn/Dovre-

komiteen. 

  

Sak 62/07 Oppfølging av styremøte 11.04.07:                  

Sak 23/07 pkt. 5: Utstilling. 

 Tilbakemelding fra JD etterlyses.  

Vedtak: Ellen følger opp. 

 

 Sak 25/07: NM Lavland-Vinter-Skog-Høyfjell 

 Raseutvalget meldte tilbake innen 15. mai 2007. 

 To innsigelser: Breton og Münsterländer. 

 Ingen reaksjoner fra andre raseklubber. 

 Vedtak: 

 Saken avventes til etter at jaktprøvereglene er endret (1.1.09). 

  

 Sak 26/07 

 Dressur av hund. 

 Vedtak: Ellen etterlyser svar fra JD 

 

Sak 63/07 Aversjonsdressur – orientering              

I intensjonsavtalen mellom FKF og NJFF er det nevnt et kontaktutvalg, og 

NJFF ønsker nå et forberedende møte med FKF i forkant at den samlingen de 

skal ha på Hell 8.-9. desember.. Tema for møtet vil bl.a. bli hvordan man kan 

sikre at aktiviteten knyttes til klubbene/foreningene, rapporteringsrutiner og 

informasjonsflyt. 

  Vedtak: Per og Kjell deltar på møtet. 

 

Sak 64/07 Regnskap/budsjett – orientering 

Ellen orienterte om den økonomiske stillingen pr. 31.10.07.  Resultat så langt 

er så å si i forhold til det budsjett som ble satt opp for 2007.  Noen justeringer 

vil det bli før året er omme, men det vil ikke gi store utslag. Likviditeten må 

sies å være tilfredsstillende.      



   

  Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 65/07 Eventuelt 

 

  Henvendelse fra Vestfold Fuglehundklubb vedr. rullering NM Lavland. 

Hedmark og Oppland FK har skriftlig har meddelt at de ser ingen mulighet til å 

arrangere NM Lavland 2008.  Samtidig forespør Vestfold Fuglehundklubb om 

prosedyren på rullering når en klubb ikke ønsker å avholde NM.  Situasjonen er 

i dag slik at Rogland FK og Hed-Opp FK inntil videre har trukket seg fra NM 

Lavland. 

Vedtak: Romerike FK arrangerte NM Lavland i 2006, Østfold FK i 2007, 

og FKF vil derfor forespørre Vestfold FK om de kan påta seg 

arrangementet i 2008.  Sekretæren tilskriver også Hed-Opp og 

Rogaland/Forus om de er villig til å være med på rullering videre.   

 

NM Skog 2009 – Forespørsel fra Norsk Gordonsetterklubb om Randsfjord 

Fuglehundklubb kan være medarrangør.  Dato for arrangementet ønskes satt til 

4.-6. september (pga. fellingstillatelse). 

 Vedtak: Styret i FKF godkjenner dette. 

 

Mail av 6.11. fra Kjell Enberget vedr. behovet for å arrangere en 

dommerkonferanse lavland. 

Vedtak: Saken oversendes DU for behandling og tilbakemelding. DU bes 

samtidig vurdere også mulig behov for en dommerkonferanse skog.  

Tilbakemelding fra DU ønskes innen 31. januar 2008.  

 

Oppdatering av NKK Web-sidene for medlemskap: 

Vedtak: 

Både avdeling av raseklubb og distriktsklubb må bli foreslått. Sekretæren 

tar kontakt med JD og ber de videreforbindelse FKF’s syn. 

 

Tilskudd til opplæring av kurs 

FKF har fått en søknad fra AFK v/Solveig Gonsholt vedr. midler til å 

gjennomføre et ”prøvekomitekurs” for å skolere nye kandidater i avholdelse av 

jaktprøver. 

Vedtak: 

FKF kan dessverre ikke bidra med slike midler.  Det finnes studiemidler i 

flere andre system, og vi anbefaler at det søkes for eksempel 

Studieforbundet Natur og Miljø. 

 

Oppdatering vedr. disiplinærutvalget: 

Marte orienterte at hun, Kjell og Jon Ivar hadde hatt et møte i utvalget  Det 

gjenstår å få formulert et forslag som fremlegges styret før jul.  

Vedtak: Forslaget vil bli satt opp som en sak under FKF’s RS i juni. 

 

Telefonmøte i prosjektgruppa for avvikling av jaktprøver. 

Mette/Ellen orienterte om møtet, som var meget vellykket og konstruktivt.  

Alle innkalte (en raseklubb, seks distriktsklubber samt FKF’s sekretær) deltok. 

Referatet ønskes innsatt i FH nr. 1/08, samt publisert på FKF’s webside og 

medlemsklubbenes websider, slik at deltakerne blir orientert om nye regler 

samt innskjerping av eksisterende regler i påmeldinger på jaktprøver. 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 



. 

 

 

Neste styremøte:   Radisson SAS Hotell Gardermoen tirsdag 11. desember kl. 17-22 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


