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REFERAT FRA STYREMØTE GARDERMOEN 

30.06.2009 kl. 17 – 21.30 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  Cato M. Jonassen, Kjell 

Enberget, Tor Steigedal og Petter Elvestad 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 64/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 65/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 25.05. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 66/09: Post: 

  

 Mail av 4. juni  fra Stig Brathaug vedlagt referat fra møte 22.04. i JD-

utdanningskomite. Utdanningskomiteen har hatt et møte i 2009, og 

planlegger et nytt møte 30 juni. 

Komiteen har som fokus at det skal stilles krav til rasekunnskap hos våre 

jaktinstruktører, og at det derfor bør være krav tilsvarende det som kalles 

NKK-instruktør klasse II for aktuell rase for å drive kurs ut over de helt 

grunnleggende. 

Det tas sikte på å få utarbeidet nytt grunnlagsmaterial til sommeren. NJFF 

skal dras inn i denne prosessen, på et passende stadium. Vedtak:  Se sak 

71/09. JD tilskrives vedr. å få inn en representant fra FKF i komiteen, 

Cato M. Jonassen. FKF ønsker innsyn i prosessen, hvor langt har man 

kommet og hvordan de har tenkt å ferdigstille arbeidet.  

 Mail av 5. juni fra Stig Brathaug vedr. kontaktpersoner for prosjektkomite 

for delegering.  Kontaktpersoner fra hver klubb/forbund meldes inn raskt 

slik at arbeidet kan starte før sommeren. Vedtak: FKF vil foreslå at Kjell 

Enberget går inn i komiteen . Sekretæren tilskriver Anne Cathrine 

Frøstrup. 
 Mail av 10. juni  fra Stig Brathaug oversendt styret samme dato vedr. 

høring om endringer i friluftsloven. Det er meget kort frist på denne, 3. juli. 

Svar kan sendes Stig Brathaug så formidler han det videre. Vedtak: Marte 

ser på utkastet omgående og kommer med tilbakemelding til styret. 

 Mail av 22. juni fra NKK v/Mette Johansen vedlagt protokoll fra NKK RS 

2009. Vedtak:  Tas til etterretning. 

 Mail av 23. juni fra RU v/Harald Bruflot vedr. høringsuttalelse ”Mot 

enhetlige utstillingsregler i Norden.  

Raseklubbene (RU) fikk mandat fra det forrige FKF styret til å svare NKK  

på høringen. Dette har de gjort innen fristens utløp, som var den 22. I RU’s 

svar til NKK så har de gitt full støtte til Norsk Retrieverklubb i denne 

saken. Vedtak: Tas til etterretning. 

 Mail av 24. juni fra NKK v/Mette Johansen hvor det meddeles at Norsk 

Kennel Klubs Hovedstyre har, i møte nr. V/09 - den 04.06.09, vedtatt å 
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gjenoppnevne Samordningsutvalget NKK/NJFF for gjennomgang av 

terminlister for prøver og utstillinger. 

I tillegg til Hovedstyrets representant - Oddvar Andersrød - og angjeldende 

avd.leder i NKK, består komiteen i dag bl.a. av Ellen B. Dobloug for prøver 

og Tove Naper for utstillinger fra Fuglehundklubbenes Forbund. NKK 

tillater seg å be om en omgående tilbakemelding på om  forbundet ønsker 

reoppnevning av sin(e) medlem(mer) i komiteen i ett år til - dvs. til ut 

junimnd. 2010. 

Dersom det ønskes utskriftig av komitemedlem(mer),ber vi vennligst om en 

omgående tilbakemelding på forslag til ny(e) medlem(mer). Vedtak: Tove 

Naper og Ellen B. Dobloug fortsetter som representanter for FKF. 

Sekretær melder vedtaket  inn til NKK. 

 Mail av 24. juni fra NKK v/Mette Johansen vedr. Kongsvold-Hjerkinn 

komiteen. Norsk Kennel Klubs Hovedstyre har vedtatt å reoppnevne 

Kongsvoll-/Hjerkinnkomiteen og NKKs representanter i FCI-komiteene for 

stående fuglehunder og for kontinentale stående fuglehunder. 

 Kongsvoll-/Hjerkinnkomiteen består i dag av Svein-Harald Foss, Gunnar   

Handberg (NKK) og Gudmund Wadahl. 

Komiteen skal oppnevnes for 1 år - dvs. til ut juni mnd. 2010. NKK tillater 

seg derfor å be om en omgående tilbakemelding på om forbundet ønsker de 

3 ovennevnte gjenoppnevnt eller forslag til ny(e) medlem(mer). 

 

Når det gjelder NKKs representant i FCIs komite for stående fuglehunder 

består nå komiteen av Kjell Duedahl og FCIs komite for kontinentale 

stående fuglehunder er Tore Chr. Røed. 

 

Nevnte FCI-komiteer skal oppnevnes for 2 år - dvs. til ut juni mnd. 2011. 

 

NKK ber også her om en omgående tilbakemelding på om forbundet ønsker 

at disse medlemmene skal fortsette eller ikke.  Vedtak: Se sak79/09. FKF 

vil overfor NKK foreslå Tor Steigedal og Kjell Enberget tiltrer 

Kongsvold-Hjerkinn komiteen. Tor og Kjell får i oppdrag å komme 

med forslag på siste representant i komiteen. 

FKF ønsker at Kjell Duedahl og Tore Chr. Røed fortsetter som NKK’s 

representanter i FCI’s komiteer.  

Sekretær tilskriver Svein-Harald Foss og Gudmund Wadahl. 
 

Sak 67/09: Konstituering av styret 

  Leder: Marte Ottesen 

  Nestleder: Kjell Enberget 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 68/09: Oppnevnte representanter til styringsgruppa JD 

  Leder oppnevnes fra FKF og tiltrer styringsgruppa JD. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 69/09 Fordeling av faste oppgaver innen styrets medlemmer 

 

  Kontakt RU: Cato. 

  FKF’s dommerutvalg: Styrets representant: Nils. 

  NJFF-NKK-FKF: Nils/Kjell/Cato 

  Terminliste: Kjell.  
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  Årshjul: Tor. 

  Årets hund: Mette. 

  Medlem til prosjektkomite delegering – Kjell. 

Internett-web-info FH:  

Kjell får mandat til å forhøre seg med Flatlandsmo, få et kostnadsforslag 

for en total pakke (FKF/Norsk Derby/VM), men også  lage forslag til 

portal inkorporert alle distrikts- og raseklubber. 

Mette får ansvar for FKF’s sine sider foreløpig, rydde og legge ut 

informasjon. Er også ansvarlig for info til FH. 

  Koordinere saker inn mot NKK RS: Marte. 

Følge opp søknadsrutiner utstillinger: Petter 

NKK NJFF, CERT tildeling. Sende mail raseklubber vedr. Stor-Cert. Må få 

et til til Fellesutstillingen. De må komme med en tilbakemelding. Legg ved 

arbeidsutkast til samarbeidsavtale NKK-NJFF. Marte og Ellen 

samarbeider. 

 

Sak 70/09: Oppfølging handlingsplan RS 2009: 

  Vedtak: 

  Lovkomite: Nils og Kjell. 

  Oppfølging sak 5.6.: Endre tidspunkt NKK RS.: Nils og Kjell 

  Oppfølging sak. 5.8: Pålegg vedtatt RS. OK 

 

Sak 71/09 Fase 1 og fase 2.   

Vedtak: 

Cato er ansvarlig for oppfølging instruktørutdanningen innen FKF. 

 

Sak 72/09 Aversjonsdressur NJFF : 

FKF har sendt brev til NJFF v/Webjørn Svendsen, men ikke mottatt noe svar 

foreløpig. 

  Vedtak: 

  Mette purrer opp NJFF.  

 

Sak 73/09 Oppnevnelse GK høyfjell/lavland, skog og kombinert 

Ok fra Jon Ivar Søhus og Øystein Utne.  OK fra Glenn Olsen, OK fra Rune O. 

Brenna. 

Forslag:  

GK H/L: Nils B. Skar, Nils Røv og Petter Elvestad 

 GK skog: Øystein Utne/Jon Ivar Søhus/Johan Fr.Kayser 

 GK kombinert: Glenn Olsen/Rune O. Brenna 

 Vedtak: 

 Sekretæren melder sammensetning av komiteen inn til NKK. 
  

Sak 74/09 Brev SU 

  Vedtak: Utkast til svar godkjent og avsendes. 

 

Sak 75/09 Høringsbrev etiske regler hold av hund 

Nils og Marte fremla forslag til svar.  

Vedtak: 

Marte renskriver forslaget, sendes Ellen som sender det videre til 

medlemmene for kommentarer. Frist for tilbakemelding fra 

medlemsklubbene: 20. juli. Frist for innsendelse til NKK 1. august.  
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Sak 76/09 Mail fra NVK 5.6. 2009 – Høystatusløp  

Vedtak: FKF fastsetter arrangementet lagt til helgen 27.-29. august. Mette 

Ulvestad er informert. 

 

Sak 77/09 Informasjonssaker 

Ola Øie har informert om bytting av ND-side. Dette er kun midlertidig til FKF 

har bestemt nytt websystem. 

  Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

Sak 78/09  Leder JD AU  

Jon Ivar Søhus trekker seg fra arbeidsutvalget.  Vi må ha inn forslag på ny 

person.   

Vedtak:Vi sender forespørsel til rase og distriktsklubber på forslag til nytt 

medlem i JD AU.  Frist for tilbakemelding: 20. juli. 

 

Sak 79/09 Brev NKK vedr. Kongsvold 

  Cato har laget forslag til svar. 

Vedtak: Ellen sender brev til NKK. 
 

Sak 80/09 Eventuelt: 

 

Logo FKF. 

  Petter sjekker om opphavet til logo ND. 

 

  Derby-katalogen 

  Er ikke lagt ut på web. Kjell tar kontakt med Ola Øie. 

 

  NKK’s organisasjon. 

  Kjell ønsker at dette tas opp på et kommende styremøte. 

 

  Nominasjonsprosessen til representant i NJK. 

  Interimstyret sitter til 2010.  Sak til kommende styremøte. 

 

  VM-komite. 

  Uttaksreglene revideres for uttak til VM. Forankres i FKF. 

   

  Kart over Kongsvold-terrengene. 

  Kjell tar saken videre overfor Anne Cathrine Frøstrup. 

 

  Søknad om midler til dommerutdanning for 2008 og 2009. 

Ellen purrer opp svar fra NKK vedr. søknad 2008 og 2009.  Det er ikke sendt 

overslag på 2010. 

   

  Møtedatoer ut året: 

  1. sept. kl. 1900 telefonstyremøte 

  17. november kl. 1700 Gardermoen (behandle vinterprøver 2010). 

  15. desember kl. 1900 telefonstyremøte 

   

 

Neste møte:  1. september kl. 1900 (telefonstyremøte). 

 

Referent: Ellen B. Dobloug. 


