
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           2. november 2015 kl. 1900 – 20.40 

 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget,  Hans Einar Enoksen,    

     Robert Brenden , Tore Paulshus 

 Varamedlem:  Lisbeth Hårklau  

Forfall: Styremedlem:  Nils B. Skaar  

Varamedlem:  Anders Eide Hetlevik 

    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 126/15: NKK RS 2015 

NKK RS avholdes kommende helg, og styret gjennomgikk agendaen for møte 

nå til helgen.  Hensikten er å gi delegatene (Kjell/Robert/Tore)  noen føringer.   

Arbeidsoppgaver må fordeles i henhold til utsendt oversikt. Bestemme hvem 

som skal føre ordet for FKF/JD når sakene kommer opp.  Tore og Kjell møtes 

på fredags kvelden hvor det er møte med JD. 

 

Arbeidsdokumentet som tidligere var utsendt fra Kjell ble gjennomgått.  FKF 

har 13.935 stemmer på NKK RS, og disse er fordelt slik: Kjell 5000, Robert 

5000 og Tore 3935. 

 

Robert stilte spørsmål rundt en sak som oppsto i fjor, - at ordstyrer fremmet en 

sak.  Tore forklarte at saken var tatt opp med HS og administrasjonen og at 

man ikke forventet at dette ville gjenta seg under kommende RS. 

 

Evalueringen av NKKs FCI-medlemskap er ikke offentliggjort.  Skal HS har 

myndighet til å ta standpunkt til et fortsatt FCI-medlemskap? Hvordan stiller 

styret seg til dette? Om det oppstår en slik situasjon, må det innkalles til et 

ekstraordinært NKK RS. 

 

Det er fremmet flere lovendringsforslag. Styret var enig i at så tunge saker må 

på forhånd utsendes på høring.  Den type saksbehandling som er gjort her, er 

ikke akseptabelt.  FKF stemmer for utsettelsesforslag.  Tore lager forslag til 

endringsforslag.    

 

Når det gjelder økning grunnkontingent og opphevelse av maksimalgrense for 

beregning av aktivitetsavgift, så ønsker ikke styret i FKF å støtte  dette 

forslaget. Budsjettet må evt. justeres om ikke økning grunnkontingent godtas. 

 

Det er også fremlagt forslag til å oppheve det maksimale beløpet som er lagt til 

grunn for betaling av aktivitetsavgift til NKK. FKF’s styre støtter ikke dette 

forslaget.  Aktivitetsavgiften skal ikke røres.  

 

Styret gikk også igjennom pkt. 11 – Valg.  Flertallet under SKYPE-møtet 

reagerte negativt på valgkomiteens forslag om kandidat til nestlederfunksjonen 

i Appellutvalget. Det ble foreslått å fremme mistillit til valgkomiteen under 

NKK RS. Hans E. Enoksen støttet imidlertid ikke dette forslaget. 



 

Vedtak: Kjell lager et arbeidsplan basert på de konklusjoner som er blitt 

gjort under møtet og sender dette snarest til styret. (Arbeidsplanen ble også 

utsendt FKF’s medlemsklubber til orientering 6.11.) 

 

 

Sak 127 /15: Eventuelt. 

- Oversikt jaktprøver 2017-2022.  Ny oversikt utarbeides med første 

prøvestart i 2017 helgen 25.-27.8. (Jaktprøver 18.-20.8. tillates ikke, da 

ikke helgen inngår med 21. august).  

 

Neste styremøte: 8. desember på Radisson Blu, Gardermoen kl. 1500. 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


