
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

09.07.2008 kl. 19-20.30 

 

 

Til stede:  Kåre Norum,  Mette Marie Waaler, Marte Ottesen, Nils B. Skaar og Tor 

Steigedal. 

Frafall:  Cato Jonassen og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 46/08: Post: 

 

 Mail av 2. juni fra NKK v/Eva Pedersen med info om at Hovedstyret 

vedtok på møte IV/08, den 22. mai, følgende:  ”Hund kan ikke delta 

dersom den er mer enn 28 dager drektig eller har valper under 56 

dager”.  Reglen gjelder fra 01.07.2008. Vedtak: Mailen tas til 

etterretning. 

 Mail av 2. juni fra NKK v/Mette Johansen bilagt brev til FKF vedr 

Kongsvoll/Hjerkinn-komiteen. Hovedstyret vedtok i møte IV/08, den 

22. mai, å oppnevne Svein-Harald Foss, Gunnar Handberg og 

Gudmund Wadahl, samt representant fra NKK’s adm. som medlemmer 

av komiteen til ut juni måned 2009.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail 6. juni fra JD v/Gunnar Handberg vedlagt notat fra møte med ny 

HS-leder i NKK, Nils Erik Hågenrud.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 9. juni fra leder i RU Harald Bruflot vedr. tilbakemelding fra 

raseklubbene i anledning NGK’s henvendelse til NKK om tildeling av 

CACIT og bruk av Kongsvollterrengene.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail 9. juni fra JD v/Gunnar Handberg vedr. avtale om HQ-bilder 

(uttak og oppbevaring av røntgenbilder fra NKK til HQ-avlesning). 

Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 10. juni fra JD v/Gunnar Handberg vedr. JD’s lovkomite 

innstilling NKK lover.  Vedtak: Tas til orientering og behandles i 

sak 54. 

 Mail av 23. juni fra NKK v/Eva Pedersen med forespørsel vedr. 

oppnevnelse av GK for høyfjells- og lavlandsprøver.  Vedtak: Tas til 

orientering og behandles i sak 50. 

 Mail av 3. juli fra JD v/Gunnar Handberg vedr. avtale om utdeling av 

røntgenbilder til HQ.  Tilbud er fremforhandlet med Strinda 

Smådyrklinikk v/Ingolf Hansen til en pris av kr. 30,-/bilde for bilder 

som ligger inne hos NKK.  For målinger av fremtidige bilder er prisen 

kr. 50/-/bilde.  Vedtak: Tas til orientering. 

  
 

Sak 47/08: Konstituering av det nye styret i FKF 

Nils B. Skaar foreslo Marte Ottesen som nestleder.  Ingen andre forslag 

fremkom og hun ble deretter enstemmig valgt til nestleder. 

  Dommerutvalget: 



  Kåre Norum har sittet i dommerutvalget.  Per Sandanger har sagt seg villig til å 

  fortsette i utvalget. Jon Ivar Søhus går ut av utvalget. 
   

Vedtak: Kåre Norum foreslo at Nils B. Skaar går inn som FKF’s representant i 

dommerutvalget.  

Webside og FKF’s sider i ”Fuglehunden”:  Kåre tar ansvar for å legge ut 

det som er viktig inntil det er valgt ny ansvarshavende. 

 

Sak 48/08: Fordeling av de enkelte styremedlemmers ansvarsområder 

 

Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte. 

 

Sak 49/08: Oppnevne leder og to nye medlemmer til dommerutvalget 

.    

Vedtak:  Saken utsettes til neste styremøte.. 

  

Sak 50/08: Oppfølging fra FKF RS: Disiplinærkomiteen m.m.  

  Det må oppnevnes et midlertidig GK som kan ta saker som NKK får seg 

forelagt inntil Diplinærkomiteen er konstituert.  FKF har fått fullmakt til å 

oppnevne denne.  Det foreslås at Nils og Marte samt leder går inn i et 

midlertidig GK, samtidig arbeider disse tre videre mot å legge frem et mandat      

Vedtak:  Forslaget ble vedtatt og sekretær gir beskjed om dette til NKK v/Mette 

Johansen.   

 

Sak 51/08: Samarbeidsavtalen med NKK – Oppfølging 

 Det har vært Roy som har hatt denne saken sammen med Kåre og Tor Einar i 

det forrige styret. Leder fortsetter dette arbeid.   

Vedtak: Kåre følger opp saken. 

 

Sak 52/08: Mail 4.6. fra NKK forslag representant FCI-komite stående fuglehunder og 

kontinentale stående fuglehunder.. 

FKF foreslår Kjell Duedahl for de stående og Tore Chr. Røed for de 

kontinentale.stående fuglehunder. 

Vedtak:  Sekretær sender beskjed til NKK om de foreslåtte personer. 

  

Sak 53/08: Oppfølging kampanje bly/stål 

.Marte har signalisert at hun kan følge opp denne saken. 

 

Vedtak:  Leder foreslår at Marte får fullmakt til å utforme et brev som sendes 

umiddelbart til samtlige medlemsklubber.  På bakgrunn av de reaksjoner 

man deretter får, vil det bli utarbeidet en felles uttalelse som sendes fra 

FKF’s styre. 
 

 

Sak 54/08: Høringsuttalelse fra lovkomiteen – frist 31.08.08  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte som foreløpig er berammet til søndag 17. 

august på Kongsvoll.  

 

Sak 55/08: Delegeringssak fra NKK – innspill fra FKF 

 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

 



 

Sak 56/08: Medlem i styringsgruppen i JD 

Det har vært leder FKF som har sittet i dette utvalget.  Det er naturlig at leder 

og vararepresentant fra FKF fortsatt sitter i denne styringsgruppa. 

Vedtak: Godkjent av styret. 

 

Sak 57/08: Kongsvollterrengene – Svar fra Dovrefjellrådet og Oppdal Kommune 

Ellen orienterte om mottatt brev fra Dovrefjellrådet og Oppdal Kommune. 

Autoriasjonssamlinger, dommersamlinger samt de tradisjonelle fire 

høstprøvene på Kongsvold er blitt innvilget f.o.m. høsten 2008 t.o.m. høsten 

2010, dvs. for nye 3 år. 

Det ble bestemt at FKF sender en søknad om avholdelse av to vinterprøver 

vinteren 2009 til Dovrefjellrådet. 

Vedtak: Tor tar kontakt med Oppdal kommune og samarbeider med Ellen om en 

eventuell søknad. 

 

Sak 58/08: Eventuelt 

  NM-Lag: Championatpoeng 

  Vedtak: Marte tar saken videre med NKK/Anders Haugen. 

 

Sak 59/08: Fastsette styremøter ut 2008 

 

Vedtak: Ellen settes opp forslag til møteplan. Tas opp under neste styremøte som 

foreløpig er berammet til søndag 17. august på Kongsvold. 

  

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


