
REFERAT FRA STYREMØTE I ALTA 

           Fredag 12.06.2015 kl. 1500 - 1645  

 

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

    Trine Melheim og Robert Brenden 

     

Fravær: Varamedlem:  Anders Lunde 

 Varamedlem:  Rune Frankmoen 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 77/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 78/15: Godkjenning av referat fra styremøte 28.05.2015 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 79/15: Gjennomføring av formøte fredag 12.6.  

Kjell informerte. Saker som skal gjennomgås er NJFF-lover og avtale 

SKK/NKK. Vedtak: Starter med SKK/NKK-avtalen og deretter NJFF-

lover.  

   

Sak 80/15: Gjennomføring av Fuglehundtinget 

 Fordeling av ansvarsforhold i forhold til hvordan saker skal fremlegges, er 

tidligere fordelt. Styret gikk på nytt igjennom de sakene som skal opp til 

behandling. 

 

Sak 81/15:  Forslag til sak til NKK RS 2015 

 Vedtak: Utsettes til neste styremøte.  

 

Sak 82/15: Tilbud til de medlemsklubber som ønsker assistanse til å inngå avtale med 

NKK om ansvar vedrørende databehandling 

NKK har sendt mail 1.6. til alle NKKs medlemsklubber vedlagt en 

taushetserklæring og vilkår for bruk av NKKs database.  Frist for innsendelse 

av undertegnet taushetserklæring er 1.7.2015. Styret diskuterte saken.  Vedtak: 

FKF gir et tilbud til de medlemsklubbene som ønsker det. FKF tar på 

vegne av de som ønsker det kontakt med NKK for å inngå en avtale som 

tydeliggjør at NKK er behandlingsansvarlig for alle persondata lagret i 

NKKs datasystemer. Trine utarbeider forslag til skriv. 

    

Sak 83/15: Avgjørelse fra AU i disiplinærsak  

 Styret diskuterte den siste utviklingen i saken. Vedtak: Styret ser flere ting i 

AU’s avgjørelse som FKF-styret må jobbe videre med både i forbindelse 

med dommere og NKK som organisasjon. 

 

Sak 84/15: Sluttbehandling av klubblover 

Dag Skarpodde har 8. juni oversendt en mail vedlagt sluttrapport om 

godkjennelse av klubblover. Det som gjenstår for styret er å godkjenne 

endringer av lovene for Romerike FK, Randsfjord FK, Ofoten FK og Vest-



Finnmark FK. Skarpodde har videre oversendt separate mailer med 

saksdokumenter  med Lovkomiteens innstilling om godkjennelse.  

Møre og Romsdal FK sine lover (endring av §5-1)vil bli behandlet på klubbens 

årsmøte i 2016 og styret i FKF vil derfor få denne saken til behandling til neste 

år. Vedtak: Styret godkjenner endringene etter anbefaling fra 

Lovkomiteen og sekretæren informerer klubbene om vedtaket. 
 

 

Sak 85/15: Eventuelt 
- Lovkomiteen nedlegges under forutsetning av at de saker lovkomiteen 

var ment å skulle behandle avsluttes i forbindelse med FT 2015. 

 

 

Neste styremøte: 2. juli kl. 1700 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen  

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


