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REFERAT FRA STYREMØTE GARDERMOEN 

25.05.2009 kl. 17 – 22 

 

 

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

Steigedal, Cato M. Jonassen, Tor Steigedal og Kjell Enberget. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 54/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 55/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 28.04. 2009: 

  Vedtak: Referat ble noe korrigert mht sak 53/09 

 

Sak 56/09: Post: 

  

 Mail av 30. april fra NKK v/Monica Nordlund vedlagt høringsbrev og 

uttalelse fra Rådet for dyreetikk sendt til raseklubber/forbund innen 

jakthundsektoren. Frist for høringssvar er 15. juni 2009. Vedtak: FKF 

v/Mette og Marte utarbeider et svar som vil bli oversendt NKK innen 

fristen. Holder seg kun til fuglehundjakt og det generelle rundt dette.  

Det sendes mail fra FKF til medlemsklubbene om at vi utarbeider og 

sender et høringssvar.  Dersom det er ønskelig, kan FKF sammenfatte 

klubbenes svar.  Frist: 10. juni. 

 Mail av 30. april fra NKK v/Monica Nordlund med info fra NKK’s 

Jakthundkomite om at det er opprettet en side for komiteen på 

www.nkk.no, hvor det løpende vil bli lagt ut informasjon fra komiteen, og 

hvor det også ligger prosedyrer for arbeidsfordeling mellom NKK’s 

administrasjon og NKK’s jaktkomite, høringer, protokoller m.m. Vedtak: 

Tas til orientering. 

 Mail av 2. mai fra Mette Møllerop vedlagt referat fra SU-Sør-Vest’s møte 

på Geilo 17. april 2009. Vedtak:  Tas til orientering. 

 Mail av 2. mai fra FADu Sverige v/Stellan Johansson hvor det etterlyses 

svar på et brev som ble sendt FKF over ett år siden. Brevet inneholdt 

spørsmål av ”gemensam karaktär” når det gjelder dommerfunksjonen i 

Sverige og Norge. DU fikk saken i januar og leder lager nå et utkast til svar 

som vil bli sendt så snart det er ferdig.  Vedtak: Utkast til brev er laget og 

vil bli oversendt FADu. 

 Mail av 6. mai fra Stig Brathaug JD hvor det vises til NKK’s støtte 

(sammen med flere andre organisasjoner) til oppropet fra NJFF vedr. 

nødvergeretten. Oppropet ble sendt aktuelle politikere 7.5. NJK er ansvarlig 

for videre oppfølging av denne saken i NKK.  Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 8. mai fra NKK v/Inger Dahle med henvisning til FKF’s støtte om 

midler til dommerutdannelse. Vedlagt fulgte regler for støtte til 

konferanser. Det etterspørres mer informasjon. Vedtak: Se sak 62/09. 

 Mail av 12. mai fra NKK v/Inger Dahle med høringsuttalelse vedr. 

enhetlige utstillingsregler i hele Norden. Mailen er sendt alle lokale 
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fuglehundklubber og raseklubber. Svarfrist for innspill er satt til 22. juni. 

Vedtak: Saken oversendes Raseutvalget.  

 Mail fra Stig Brathaug JD vedr. æresmedlemmer.  I et tidligere møte i JD 

ble det vedtatt å utrede æresmedlemskap, med tanke på å få NKK til å 

akseptere som æresmedlemmer, og dermed fritak for grunnkontingent, 

medlemsklubbenes æresmedlemmer. JD ønsker kommentarer til den 

utredning som er utarbeidet innen 29. mai.  Mangel på svar anses som 

aksept av anbefalingen. Vedtak:  FKF støtter JD’s syn at 

æredsmedlemmer skal slippe å betale grunnkontingent til NKK. 

Sekretær sender mail til JD om at vi støtter utredningen. 
 

 

Sak 57/09: Temakveld. 

                        Praktisk opplegg i forbindelse med temakvelden. 

1. Møteleder. 

2. Ansvar presentasjon – ny dommerutdanning.  

3. Ansvar presentasjon. FKF som reelt forbund i NKK. 

(fra praktiseringsavtale til medlemsavtale). 

Vedtak:  

1. Møteleder blir Kåre Norum.  

2. Ansvar presentasjon ny dommerutdanning: DU v/Nils B. Skaar.  

3. Presentasjon av FKF som reelt forbund: Styret v/Marte 

presenterer en enkel versjon av saken samt hvorfor FKF ønsker å 

bli et forbund. 

(Marte, Nils og Kåre utformer et brev vedr. spørsmålet om FKF som reelt 

forbund som sendes leder HS NKK Hågenrud. Kopi sendes alle klubbene.)  

 

 

Sak 58/09: Representantskapet. 

                       Praktisk opplegg i forbindelse med RS. 

1. Styrets forslag til møteleder, to referenter, tellekorps, to til å skrive under 

protokoll. 

2. Ansvar for fremlegg av saker foreslått av styret. 

- Sak 5.1 FKF som reelt forbund i NKK. 

- Sak 5.2 Styrets forslag om FKF RS – 2-årig perioder.  

- Sak 5.5 Endring i NKK’s lover,  §17, pkt. 7.  

- Sak 5.6 Endring av tidspunkt for NKK RS.  

- Sak 5.7 Kongsvold/Hjerkinn-terrengene. 

- Sak 5.8 Ny dommerutdannelse. 

                         3. Invitasjon av observatører med mer.   

Vedtak: Kåre ønsker velkommen.  Vertskap får ordet. Ellen orienterer. 

Møteleder er forespurt. To referenter er ordnet. Tellekorps og to til å 

skriver under protokollen vil bli foreslått.  

De klubber som har sendt inn saker får ansvar for å fremme sine saker. 

Sak 5.1: FKF som forbund: Marte. 

Sak 5.2: 2-årig perioder: Saken trekkes.  

Sak 5.5.: Endring NKK’s lover: Marte.  

Sak 5.6.: Endring tidspunkt NKK RS: Kåre.   

Sak 5.7:  Kongsvoll/Hjerkinn: Cato/Tor.  

Sak 5.8.: Ny dommerutdannelse: Nils. 
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Leder NKK HS Hågenrud inviteres til FKF RS.  Det samme gjelder Anne 

Cathrine Frøstrup. Sekretær sender invitasjon.  

 

Sak 59/09: Festmiddag RS lørdag kveld. 

                       Toastmaster – takk for maten, osv. 

Vedtak: Toastmaster: Høre med arrangør om forslag. Eventuelt 

forespørre blant deltakere. 

 

Sak 60/09: Mandat NJK – Høringsfrist 1. juni 

Det er ikke kommet inn noen forslag fra noen klubber.  Nils har gått igjennom 

mandatet og knyttet kommentarer til en del punkter.  Kommentarene ble 

gjennomgått og drøftet av styret.  . 

Vedtak: Nils legger de foreslåtte endringer inn med rød skrift og sender 

det korrigerte mandatet til styremedlemmene som kommer med rask 

tilbakemelding. Kjell lager et nytt organisasjonskart som vil bli vedlagt 

FKF’s høringssvar. 

  

Sak 61/09: Utnevnelse av kontaktperson. 

                       NJK har i møte 15.4.09. utnevnt A.C. Frøstrup som leder i prosjektkomité for  

                       delegering fra NKK til klubber og forbund innen jakthundsektoren. Hjemmelen  

                       for utnevnelsen er punkt 7.1. i NJKs mandat. Vedtaket i NJKs møte lyder som  

                       følger: ”Komiteen utnevner Anne Cathrine Frøstrup til å se på en mulig  

                       delegering innen jaktsektoren. Forutsetningene for prosjektet er at intensjonen i  

                       NJKs mandat ligger til grunn.” 

Vedtak: Anne Cathrine Frøstrup informeres om at navnet på 

kontaktperson vil bli oversendt etter at nytt styre i FKF er avklart. 

 

Sak 62/09: Saker til oppfølging fra nåværende styre til nytt styre. 
1. Søknad Kongsvold/Hjerkinn-terrengene.  

2. Forslag kandidater til NKKs Kongsvold/Hjerkinn komite. 

3. Aversjonsdressur, fase 1 og jaktprøvedommere 

                              For å kunne bli aversjonsdressør må man nå ha Fase I  

                              instruktørutdanning. DU har mottatt henvendelse fra flere  

                              jaktprøvedommere med forespørsel om dommerutdanningen automatisk  

                              gjør at dommere er autorisert som Fase I og Fase II instruktør. 

4. Støtte dommerutdanning. 2008, 2009 og 2010. 

5. Nytt kart – Kongsvold/Hjerkinn. 

 

Vedtak:  

1. Tor/Ellen arbeider videre med søknaden. Må sendes Dovrefjellrådet 

snarest med kopi til de berørte kommuner Oppdal og Dovre samt 

FKF’s styre.  

2. Tor foreslås som en av kandidatene i Kongsvold/Hjerkinn komiteen. 

Det må oppnevnes ett medlem fra FKF etter RS. 

3. FKF sender brev til NJFF om at jaktprøvedommere innehar samme 

komptanse som instruktører i Fase I og vil kunne starte utdannelse 

som aversjonsdressører uten å ha gjennomgått Fase I.  Ansvar: Mette. 

4. Kåre sender søknad om dommerutdanningsmidler for 2008 og 2009 til 

NKK.  Frist for søknad om tilskudd for 2010 er 1. oktober 2009.  

5. Må være ferdig til høstprøvene 2009. Tor har vært i kontakt med Anne 

Cathrine Frøstrup. Kjell tar kontakt med Anne Cathrine for endelig 

utarbeidelse. 
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Sak 63/09 :Eventuelt 

 Pål Andersen orienterte om merkebygging m.m.  Finnes det noe 

eierskap til FKF’s logo. Ellen tar kontakt med Helge 

Amundsen.  Merkevarebeskyttelse/opphavsrett? 

 Ellen vil oppdatere ”Håndbok for prøveledere” som når den er 

ferdig utarbeidet vil bli laget ut på FKF’s webside. 

 Mette sjekker Info-perm på websiden.  Må oppdateres. 

 Liste over punkter som Vidar Grundetjern må korrigere i 

jaktprøveprogrammet oversendes. Frist: 21. juni.  Ellen tar 

kontakt med Odd Harald Sørbøen og Terje Tvedt. 

 

   

   

Neste møte:  Avtales etter at nytt styre er valgt på FKF RS 13.6. 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug. 


