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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

                     29.04.2014 kl 19.00 – 21.45 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen, Nils B. Skaar 

    og Petter Elvestad 

Robert Brenden kl. 20.00 (stemmerett pga. av manglende 

styremedlem) 

Fravær: Styremedlem:  Trine Melheim 

  Varamedlem:  Marte Ottesen  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

. 

 

Sak 47/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjennes. 

 

Sak 48/14: Godkjenning av referat fra styremøte 18.03.2014 

Vedtak: Godkjennes. 

 

Sak 49/14: Post: 

1. Mail 31.3. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt brev vedr. høring om 

NKKs overordnede strategiplan for perioden 2014-2018. Høringssvar 

må innsendes senest 20. juni 2014.  Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 31.3. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt brev vedr. høring om 

NKKs ressurskartlegging med frist for svar 1.5.  Denne fristen er senere 

endret til 20. juni. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Brev fra Jørn Presterudsstuen 2.4.. vedr. hans deltakelse som dommer 

NM Lag Vinter 2014 for Harstad & Vesterålen FK.  Vedtak: Saken 

oversendes dommerutvalget som ser på de generelle forholdene 

rundt arrangementet. Nils utformer et svar til Presterudstuen.  
4. Kopi av brev til Wenche Aarberg Wara 10.4. fra NKK vedr. hund jaget 

rein under Tromsø FKs prøve ref. 50-14006. NKKs jakthundkomite har 

behandlet saken og hunden blir utestengt fra prøver inntil nytt 

aversjonsbevis for hunden foreligger. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 10. april fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt brev hvor 

raseklubber og forbund inviteres til å komme med forslag til 

eksteriørdommere.  Innspill imøteses innen 20. juni 2014. Vedtak: Tas 

til orientering. 
 

Sak 50/14: Status årsmelding FKF 

 De fleste arbeidsoppgaver er gjennomført, men det gjenstår noen saker. Tema 

for fredagsmøte kan være:  

 

1. IT-satsing opp mot NKK for FKF medlemsklubber, samarbeidsformen og 

veien videre. Hva vil fuglehundsektoren med NKK? 

2. I følge FKFs lover kan ikke klubbene ha annen tilknytning til NKK enn 

gjennom FKF. Kan de av  FKFs medlemsklubber som er tilsluttet NJFF og 

hundeklubber med direkte  tilknytning til NKK fortsatt være medlemmer av 

FKF? 
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Sak 51/14: NKK høring om ressurskartlegging. 

Frist til NKK er nå blitt 20.6.14. Trine har laget utkast til svar.  Styret må ta 

stilling om dette skal på høring internt i FKF og i så fall hvilken frist skal settes 

for tilbakemelding fra medlemmene? Vedtak: Sendes på høring så fort som 

mulig til medlemmene, og det settes en frist til 1. juni 2014 med svar til 

FKF v/sekretær. 

 

 

Sak 52/14: NKK høring om strategier 

 Frist fra NKK til svar er satt til 20. juni 2014.  Trine har utformet svar i saken 

og styret i FKF må ta stilling til om dette skal på høring blant medlemmene og 

sette en frist for tilbakemelding. 

Vedtak: Sendes på høring til FKFs medlemmer snarest og det settes en 

frist med svar senest 1. juni 2014 til FKF v/sekretær.  

 

Sak 53/14: NKK høring om særkomite brukshundsektoren 

NKK har sendt ut saken til høring og frist til NKK er 2. mai 2014.  Trine har 

laget forslag til svar. Vedtak: Svaret som er utarbeidet sendes NKK av 

sekretæren. 

 

Sak 54/14: Hva vil fuglehundsektoren med NKK? 

Dette dokument har nå vært på høring. Utkastet som ble sendt ut er nå justert 

etter høringen og de to høringssvarene vi har mottatt. Hvordan blir prosessen 

videre?  Vedtak: Saken utsettes. 

 

Sak 55/14: NKK RS november 2014 

Frist for å fremme forslag til NKK vedr. RS er 15. august 2014. FKF er nå et 

godkjent forbund og har på vegne av sine medlemmer forslagsrett og 

stemmerett på NKK RS. Vedtak: Det utformes et skriv til medlemmene med 

frist for innsendelse av forslag.  Kjell utformer et skriv som sendes ut 

snarest.  

 

Sak 56/14: Leieavtale med Statskog – Fornyelse av kontrakt som utløper 31.12.14 

Petter har oversendt en mail til styret 25. april med synspunkter vedr. ny 

leiekontrakt og i løpet av forsommeren er det tenkt at en ny leieavtale må på 

plass.  Vedtak: FKF kan overta ansvar for leieavtale, inklusiv betaling av 

leie, med Statskog for Hjerkinn-Dovre terrengene fra 1.1.2015. 

Terrengleie fra jaktprøvearrangørene på Kongsvold vil dekke FKFs 

utgifter. 

 

Sak 57/14: Orientering fra Koordineringsmøte IT mandag 28.4. 

Kjell orienterte.  De fremmøtte var meget engasjert og det kom mange gode 

innlegg. 

 

Sak 58/14: Regnskap 1.4.13-31.3.14 – Budsjett 1.4.14-31.3.15 

Regnskapet er ikke endelig ferdig, men vil bli sendt styret så fort de siste 

beholdningsendringer er på plass. 

Budsjettet er justert etter siste utsendelse, og viser nå et overskudd.  Utgift 

dommerutdanning justeres. Vedtak: Styret vedtok at budsjettet for 

dommerutdanning skal gå i null. For øvrig vedtok styret budsjettet med 

svakt overskudd.  

Regnskap og balanse må behandles og godkjennes av styrets medlemmer. 

Styret vedtok at dette gjøres pr. mail. 
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Sak 59/14: Medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk tilknytning. 

Settes opp som en sak på temakvelden. Styret diskuterte lovkomiteens 

utredning i saken samt forslag til løsninger. Vedtak:  Kjell formulerer et nytt 

forslag.  

 

Sak 61/14:  Eventuelt 

- Spørsmål fra NJFF om å få registrert en hund når den forbryter seg mot 

regelverket. Navn på instruktør finnes på på sauebeviset. Robert gir svar 

tilbake til NJFF v/Webjørn Svendsen. 

- Utsendelse av brev til medlemmene vedr. båndtvangsdispensasjon ved 

fuglehundprøver.  Dette er ikke blitt gjort, og gjøres nå av sekretæren 

umiddelbart. 

 
Neste styremøte: Bestemmes senere. 

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 


