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REFERAT FRA STYREMØTE GARDERMOEN 

24.03.2009 kl. 19-20.30 

 

 

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

Steigedal og Kjell Enberget. 

Fraværende: Cato M. Jonassen 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 33/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 34/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 24.02. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 35/09: Post: 

 

 Brev av 20.02.09 fra Norsk Kennel Klub vedr. Nordisk mesterskap vinter 

for stående fuglehunder.  Forslag ble avvist av NKU i møte 07.01.09 pga. 

manglende interesse fra de øvrige nordiske land. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 05.03.09 fra NKK v/Monica Nordlund med info om at det er 

vedtatt økning av avgift på tildeling av CACIT fra kr. 110,- til kr. 300,- 

f.o.m. prøveåret 2009. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 16. mars fra NKK vedr. forslag om at det skal være 50% nordiske 

dommere på utstillinger. Forslaget er sendt klubber og forbund med 

anmodning om deres synspunkter på forslaget innen 1. mai 2009. Vedtak: 

Saken oversendes RU med anmodning om forslag direkte til dem.  

Innspill direkte til NKK fra RU. 

 Mail av 16. mars 2009 fra NKK vedr. endrede regler for klarering av 

britiske dommere – avtale med The Kennel Club. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 12. mars fra SU Sør-Vest v/Mette Møllerop vedr. innkalling til 

møte med klubbene som tilhører distriktet Sør-Vest.  Vedtak: Det er 

ønskelig at Kjell Enberget deltar som observatør på møtet. Dette er 

avklart med Mette Møllerop og bifalt. 

 Mail av 24.3. fra NGK vedr. Kongsvoldsaken. Det nye styret i NGK ønsker 

et positivt og konstruktivt samarbeid med alle raseklubbene, FKF og NKK 

for fremtiden.  Vedtak: Styret tar mailen til orientering. 

   

Sak 36/09: Oppfølging av saker fra siste styremøte.   

 Saker til NKKs RS. 

Saker innsendt fra FKF sine medlemsklubber vil bli støttet av FKF’s 

representanter til NKK RS.  

 Innspill til NKKs valgkomite. 

Det har kommet innspill på Elisabeth Kallevig.  

 Delegater til NKK RS. 
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Valgte delegater er forespurt og avklart. 

Kåre tar initiativ til formøte for ”brifing”. 

 Møte med NJFF.  

Nils og Kjell har startet å planlegge møtet.  Ellen kommer med 

faktaopplysninger. Møtet vil bli planlagt i begynnelsen av mai. 

 Hjemmesider FKF- Norsk Derby. 

Kjell har hatt ansvar for saken.  Det er fremmet to løsninger: Lage en to-

delt løsning hvor ND prioriteres inneværende år.  Hovedsiden til FKF tas til 

neste år.  Tor kommet med et forslag om å sentralisere alle sidene til rase- 

og distriktsklubber.  Det er muligens et stykke frem til å få til dette. Tanken 

er interessant. Svar til ND er at de må klare seg med det de har i år. 

Alternativet er å opprette en underside på FKF sin side. Flatlandsmo får 

innspill å lage en større portal og utrede kostnadene rundt dette. 

 VM. 

Utsettes til nest styremøte 28. april på Gardermoen. 

  

                        

Sak 37/09: Høringsforslag NKK Jakthundkomite. Frist 31 mai 009. 

Vedtak: Styret ser det som den beste løsningen at FKF koordinere svar på 

høringen og gir en felles uttalelse fra fuglehundsektoren.  Blir det mange 

forslag med store sprik, må det innkalles til et telefonmøte.  Svar sendes 

FKF v/sekretær innen 1. mai. 

 

Sak 38/09.      Oppfølging – planlegging av FKFs RS i juni.  

                       Saker: 

To forslag fra distriktsklubber vedr. lovendring. 

  Dommerutdanning. 

  Hjerkinn-Kongsvold. 

 

   Forslag om endring i NKKs lover §17, forslag til FKF RS: 

Forbund har ikke retten på vegne av sine medlemsklubber til å stemme i NKK 

RS.  Er dette glemt av? FKF og andre forbund må gis rett til å sende inn forslag 

på delegater og saker til  NKK  RS. Det utarbeides et forslag fra FKF med 

innstilling som sendes ut en måned før FKF RS.  Alle klubber i FKF må ta 

stilling til hvilken rolle FKF skal ha i systemet. Nils og Kåre lager forslag til 

neste styremøte i saken. 

   

Paragraf 2 i FKF sine lover.   

Forholdet til NJK må tas inn.  Skal dette fremmes til årets RS i FKF? 

Nils bearbeider dette og kommer tilbake. 

 

Vedlegg til praktiseringsavtale NKK-FKF. 

Det er ikke blitt gjort noe med saken siden siste FKF RS. FKF har således 

ingen avtale med NKK. Avtalen må ses på på nytt, - noe av innholdet kan være 

”foreldet”.  Nils og Kåre ser på avtalen, lager et utkast som oversendes styret.  

 

 

Sak 39/09 Mail vedrørende ulovlig trening i verneområdene på Kongsvold. 

Statskog har kontrollert diverse terreng på Dovre og kommet over flere som 

trener uten å ha løst kort. Statskog vil henge opp informasjon i området innen 
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nærmeste framtid.  Dersom trening uten kort fortsetter, vil dette bli rapportert til 

FKF. 

Vedtak:  Tor og Kjell settes på saken. Etablerer rask kontakt med 

Statskog  om å utarbeide et  informasjonsskriv  som deretter publiseres i 

”Fuglehunden” og på FKF’s webside. 

 

Sak 40/09.      Eventuelt 

 

 Ny søknad Dovrefjellrådet:  

Nåværende tillatelse til å bruke Kongsvoldterrengene gjelder til høsten 

2010.  En ny søknad må sendes Dovrefjellrådet, helst forsommeren 2009. 

Dovrefjellrådet har kun to møter i året, - ett i midten av desember og et i 

mai/juni.  Forrige søknad ble avsendt så sent at vi måtte få dispensasjon for 

jaktprøver høsten 2008. 

Vedtak: Tor tar tak i saken i samarbeid med Kongsvold-Hjerkinn 

komiteen. Søknaden sendes Dovrefjellrådet slik at det blir med på 

deres møte 26.5. på Lesja. 

 

 Kart Kongsvold/Hjerkinn-terrengene. 

Flere arrangører av jaktprøver på Kongsvold etterlyser kart over terrengene.  

Nordenfjeldske FK laget i sin tid et kart som er blitt brukt gjennom flere år. 

Dette er i et A-4 format hvor terrenggrensene er inntegnet og navn på de 

respektive terreng er påskrevet.  Noen grenser er imidlertid justert siden 

kartet ble laget, og kartet i seg selv er en dårlig kopi.  Det er derfor ønskelig 

at FKF nå produserer et korrekt  kart som arrangørene kan bruke til sine 

jaktprøver på Kongsvold.   

Vedtak: Tor/Kåre/Ellen tar tak i saken.  Det ferdige kartet legges ut på 

FKF sin webside. 

 

 Regelverk vedr. påmelding NM Skog – kvalifiseringskrav. 

Vedtak: 

 Dommerutvalget får oppgaven med å lage innstilling til styret innen 

28. april vedr. kvalifiseringskrav til NM Skog. Dette publiseres 

deretter i ”Fuglehunden” og på FKF’s webside. 

 

 Møte med NJK. 

Avventes inntil videre.  Komiteen må starte opp først.  

 

 

Neste møte: Telefonstyremøte 28. april 2009 på Gardermoen. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


