
 

REFERAT FRA STYREMØTE RADISSON SAS AIRPORT HOTELL, 

GARDERMOEN 

11.12.2007 

 

Til stede:  

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

Forfall:    Kåre Norum og Tor Einar Jørgensen. 

Referent: Ellen B. Dobloug 
 

Sak 66/07: Godkjenning av referat fra styremøte 20.11.07 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 67/07: Oppfølging saker fra styremøte 20.11.07 

  Vedtak: De saker som ikke er løst følges videre opp av den ansvarlige. 

 

Sak 68/07: Post: 

a. Mail av 07.12. fra NKK bilagt høringsbrev vedrørende ny komitestruktur i 

NKK  Høringsfrist: 20. januar 2008.  Brevet er videresendt FKF’s 

medlemmer med ønske om tilbakemelding innen nevnte dato. Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
b. Mail av 07.12. fra FKF’s DU v/Birger Stene med meddelelse om at Morten 

Berg ønsker å fratre sitt verv i FKF DU så snart som mulig. Vedtak: Styret 

vedtok at DU får i oppdrag selv å foreslå et nytt medlem som 

innmeldes til FKF for godkjenning. Sekretæren tar kontakt med DU 

v/Birger Stene. 
c.  Mail av 08.12. fra styreleder Iver Melby i Hedmark og Oppland 

Fuglehundklubb vedr. ny komitestruktur i NKK. Klubben ser ingen grunn 

til å etablere en egen komite for valg av nye medlemmer inn i komiteen for 

Norsk Derby, og foreslår at utvalg av medlemmer til komiteen ligger under 

FKF sitt styre, slik det er i dag. Vedtak: Tas til etteretning. 

d. Mail av 08.12. fra JD v/Gunnar Handberg med informasjon fra JD’s AU til 

møte 13.12., bl.a. betenkning fra AU vedr. formalia lov og avtalemessig for 

bladet ”Hundesport” samt innstilling fra JD lovkomite av 07.12. Vedtak: 

Tas til etterretning. 
e. Mail av 08.12 fra JD v/Gunnar Handberg vedlagt notat og 

organisasjonskart fra Petter Elvestad. Vedtak: Tatt til etterretning. 

f. Mail av 09.12. fra JD v/Gunnar Handberg vedr. mail fra Torstein Rui som 

vedrører telefonløsning NKK og flytting av dato/periode for NKK RS samt 

sammensetning av nytt AU. Vedtak: FKF bør starte prosessen raskt 

med å  se seg om etter personer som har tid og interesse for å delta i 

JD’s AU. Roy og Kjell undersøker med foreslåtte kandidater.  
 

Sak 69/07: Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane – sak utsatt fra 

styremøte 20.11.07 

 NKK er høringsinstans i denne saken.  Saken er omfattende, men FKF bør 

konsentrere seg om to punkter i høringen, nemlig rypetaksering og 

jakthundprøver.  Rypetaksering anses som nyttig og det kan derfor påregnes 

tillatelse utenom perioden 1. mars – 1. juli. Når taksering skal forgå i perioden 

med generell båndtvangsbestemmelse (1. april-20. august), må arrangør også 



innhente tillatelse fra kommunen.  Arrangør må også ha samtykke fra 

grunneier. 

 Når det gjelder jakthundprøver sier høringsuttalelsen bl.a. at disse bør søkes 

lagt utenfor verneområdene samt at det nevnes flere bestemmelser om 

organisert ferdsel i bestemte områder, bestemmelser om å holde hund i bånd 

m.m. 

Vedtak:FKF vil sende inn sitt svar på høringen til NKK, da FKF ikke er 

høringsinstans. Styret i FKF har ingen spesielle kommentarer til 

høringsskrivet som vi har fått tilsendt.  

 

Sak 70/07: Identifisering av jaktpremierte hunder – Innspill fra medlemmer i 

Jakthunddivisjonen 

 Vedtak: Fuglehundsporten anser ytterligere identifisering av 

jaktpremierte fuglehunder som unødvendig, all den tid det foreligger 

registrerte resultater på DogWeb på fuglehundene. 

 

Sak 71/07 Samordningsutvalget for region Salten, Rana, Bodø og Vefsn 

 FKF har mottatt en sak fra styret i Salten Fuglehundklubb hvor det hevdes at 

samarbeidsklimaet mellom alliansen ikke er tilfredsstillende.  

 Vedtak: Forutsetningen for at Salten ble medlem av FKF var bl.a. at 

Salten kunne skaffe nye terrenger til jaktprøvearrangement.  Dette har 

ikke skjedd, men det er derimot blitt større press på Saltfjellet Vi har 

evaluert argumentasjonen og konklusjonen fra Samordningsutvalget og er 

enig i deres konklusjon. Saken anses som avsluttet fra FKF’s side. 

 

Sak 72/07 Referat fra møte med NKK 04.12.07 

 Roy gjennomgikk utsendt møtereferat. Stemmerettsveien var et stort problem i 

fjor.  Våre medlemsklubber stemmer gjennom FKF.  FKF oppnevner de 

personer som skal representere FKF på NKK’s RS.  NKK anerkjente at det var 

gitt en delegasjonsfullmakt. Prinsippene rundt intensjonene i avtalen var man er 

enige om. FKF skal ivareta disiplinærsaker i fuglehundseksjonen.  

Beslutningen i disiplinærkomiteen kan  appelleres til NKK. Oppsigelse av 

avtalen: Det er FKF’s RS som kan beslutte dette.  Arbeidsfordeling og 

delegering:  Diskusjon gikk også på om dette bør nedfelles i 

praktiseringsavtalen eller bør det utarbeides et vedlegg? Styret var enig om at 

det bør utarbeides et vedlegg. Dette blir lettere å forholde seg til og også å 

gjøre endringer i uten å måtte vente til neste RS, med mindre det er så 

omfattende at det er FKF’s RS som må  ta beslutningen.  Økonomi: Alle 

tilskudd til fuglehundsektoren kommer til å opphøre fra 2008. NKK betaler ca. 

60.000 for terrengleie på Kongsvold. Det som overstiger dette beløp går til 

tilbake til FKF. I forhold til det antall starter som hvert år er under prøvene på 

Kongsvold, vil det høyst sannsynlig ikke innbære at det vil bli noe beløp som 

overføres til FKF. 

Konklusjonen var at møtet var konstruktivt for begge parter.  

Vedtak: På grunnlag på opplysningene om opphør av tilskudd til 

dommerutdannelse fra 2008, må vi fremme denne saken gjennom JD slik 

at de kan legge den frem på NKK’s RS 2008. Roy og Ellen tar saken 

videre.   

 

Når det gjelder fremdriftsplan for revisjon av Praktiseringsavtalen med NKK 

med tilhørende vedlegg, vil frist for bearbeiding av forslag og nytt utkast være 

uke 5 i 2008.  



30. mars vil det foreligge et ferdigforhandlet forslag og vedlegg som sendes 

klubbene for høring med en høringsfrist som utgår 20. april. 

1. mai vil endelig revidert utkast godkjennes i FKF’s styre og fremmes for 

FKF’s RS i juni. 

 

Sak 73/07 Aktiviteter på Kongsvold/Hjerkinn/Dovre – oppfølgning av vedtak fra NKK 

HS – sett i sammenheng med ”Nye” Kongsvold/Hjerkinn regime. 

 Aktivitetene i Kongsvoldterrengene er nå blitt utvidet til også å omfatte også to 

vinterprøver.  I brev fra NKK 6. januar 2006 etterlyser man en bedre fordeling 

av de arrangører som hittil har avholdt prøver i Kongsvoldterrengene, og 

oppsummert synes NKK at dagens fordeling er skjev og bør gjennomgås. De 

ber FKF tar opp saken med alle berørte klubber og at det finnes en løsning alle 

parter vil bli fornøyde med.  FKF må således ta opp til behandling og finne en 

løsning på hvordan det fremtidig prøveopplegget på Kongsvold høst og vinter 

bør løses på en best mulig måte. Styret i FKF diskuterte saken  og det er 

enighet om at det må lages et system hvordan dette kan løses og som blir så 

rettferdig som mulig.  

Vedtak: Tas opp mer detaljert i neste styremøte. 

 

Sak 74/07 Hjerkinn/Dovre komiteen: Forhandlinger med Statskog. 

 Det er oppnådd enighet om at avtalen utvides også til vinterprøvene.  

 Det er avtalt at FKF er ansvarlig for søknad, oppfølging og gjennomføring av 

de forutsetninger og prosedyrer mht aktiviteter som betinges i 

aktivitetsdispensasjon for avtaleområdene. Kjell foreslår at leder av FKF 

overtar ansvaret for å fremme ny søknad i samarbeid med FKF’s sekretær. Da 

den nye avtalen skal omfatte også vinterprøvene, haster det med å fremme en 

ny søknad. Vedtak: FKF’s leder følger omgående opp saken. 

 

Sak 75/07: NM Lag Lavland 

 Saken er blitt reist fra Vestfold Fuglehundklubb som er arrangør av NM 

Lavland 2008.  Det har vært ønsker om å arrangere et arrangement for lag på 

lik linje med lag under NM Høyfjell i noen tid.  Vestfold FK ønsker å 

introdusere dette under sitt arrangement i 2008.  Det foreligger ikke noe 

regelverk ennå for et slikt arrangement. RU har signalisert en positiv holdning 

til at NM Lag Lavland kommer i gang, men at det må gjøres på en ryddig måte 

og etter en ordinær saksbehandlingsprosess som FKF må ta stilling til. 

 Vedtak: Styret i FKF gir sin godkjennelse til at Vestfold FK kan avholde 

NM Lavland Lag 2008 under forutsetning av at et regelverk for et slik 

arrangement er utarbeidet og blir vedtatt på FKF’s RS i juni 2008.  

 

Sak 76/07: Referat fra møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur 22.11.07. 

 Per og Kjell representerte FKF på møtet.  Fra NJFF møtte Siri Parmann og 

Webjørn Svendsen. 

 I 2004 ble det laget en intensjonsavtale mellom FKF og NJFF.  Tema for møtet 

var hvordan sikre at aktiviteten knyttes til klubbene/foreningene. 

 Fra 2006 er det innført et nytt utdanningssystem for instruktører i NJFF.  De vil 

at vi også skal legge opp til det samme for instruktørene i FKF.  

 Instruktørene blir autorisert for 5 år av gangen. De som ikke går igjennom en 

oppdatering i løpet av 5-års perioden blir pasifisert. NJFF forplikter seg til å 

tilby alle aversjonsinstruktørene i FKF også tilbud om oppdateringskurs. De 

”gamle” instruktørene har frist til 2009 til å skrive en ny kontrakt. FKF 

oppnevner et kontaktutvalget og dette består av: Tor Einar Jørgensen og Mette 

Waaler, med Mette som kontaktperson overfor NJFF. 



 NJFF har foreslått at FKF betaler kr. 5.000,- til NJFF som vederlag for påløpne 

kostnader vedr. utvikling og distribusjon av informasjonsmateriell m.m. Det er 

utarbeidet nye skjemaer med logo for NJFF og FKF som nå skal benyttes. 

 

 Mette var tilstede som FKF’s representant på en samling for 

fylkesinstruktørene i aversjonsdressur og ettersøk 7.-9. desember. Dette er en 

samling av fylkesleddet i NJFF’s instruktørkorps som gjennomføres hvert 2.-3. 

år.  Møtet var meget positivt og informativt. 

 Vedtak: Mette og Tor Einar følger opp saken videre. 

 

Sak 77/07: Disiplinærkomiteen: Gjennomgåelse utkast. 

 Marte gjennomgikk det oversendte utkast fra arbeidsutvalget hvor man startet 

med en historikk.  Dernest ble forslag til mandat utredet og diskutert. Når det 

gjelder forslag til disiplinærkomiteens sammensetning og antall deltagere, 

foreslo styret at forslag til deltakere i DK omgjøres til bestå av 3 medlemmer 

og en av den skal være dommer. Enkelte justeringer tas også inn under 

”Sansjonsformer”.  

 Vedtak: Forslagene til endringer tas inn i utkastet. Utkastet fremlegges på 

nytt i styret i FKF og deretter innsendes NKK i tråd med tidligere avtale. 

Avtalen sendes deretter ut til FKF’s medlemmer på høring med en angitt 

frist for tilbakemelding.  Avtalen vil bli tatt opp til godkjennelse av FKF’s 

RS i juni 2008. 

 

Sak 78/07: Eventuelt. 

- Mail fra Kåre Norum: Utsendelse styresaker. 

Vedtak: Det var enighet om at styresaker minimum bør sendes styrets 

medlemmer en uke før styremøte.  Det oppfordres til styrets medlemmer å 

komme med saker til styremøte i god tid før innkallelsen. 

- Mette tok opp mandatet til Distriktsutvalgene.   

- Premieliste fra VM overlevert fra Kjell til Roy. 

- Påminnelse om innsendelse av resultater for Årets Hund og Årets Unghund  

(frist 1. januar 2008) legges ut på FKF’s webside samt sende melding om 

dette til raseklubbene med anmodning om utlegging på deres webside. 

- Sveitsene og østerrikere har etterspurt oversettelse til engelsk  av 

jaktprøveregler for stående fuglehunder.  Kjell tar saken videre. 

- Styret besluttet at telefonmøter heretter tas på internettelefon med gratis 

tilgang via Skype, da mulighetene for fortsatt bestilling av 

telefonkonferanser gjennom NKK er meget usikker.  Hver enkelt kjøper 

utstyr for dette bruk og sender regning for kostnaden til sekretær. Roy kan 

veilede i bruken. 

 

 

Neste styremøte:           Telefonstyremøte  (Skype) tirsdag 15. januar kl. 19-21. 

 

 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


