
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TELEFON (SKYPE) 

           Mandag 16.11.2015 kl. 20.00 – 22.10 

 

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

     Robert Brenden, Tore Paulshus 

 Varamedlem:  Anders Eide Hetlevik  

 Varamedlem:  Lisbeth Hårklau 

    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 128/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 129/15: Godkjenning av referat fra styremøte 15.10.2015 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 130/15: Godkjenning av referat fra styremøte 02.11.2015 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 131/15: NKK RS 2015 
NKK RS 2015 ble avholdt 7.-8. november. Representanter fra FKF var Kjell 

Enberget, Robert Brenden og Tore Paulshus.  

Styret har fått oversendt delegatenes redegjørelse fra NKK RS, og 

kommentarene samt vedtak av NKK RS følger under i nummerert rekkefølge: 

 

Sak 1 a: Det ble fremsatt 2 endringsforslag:  Framsatte forslag på endringer i 

NKKs lover ble av FKF foreslått tatt av dagsorden og at det oppnevnes en 

komite som etter en høringsrunde legger frem en hovedrevisjon på NKK RS i 

2016. Endringsforslag om å flytte valg av valgkomite til siste post i sak 11 

valg.  Endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. 

1 b: Ingen merknader. 

2a: FKF etterlyste resultatene fra VM for stående fuglehunder under innlegget 

for utenlandsk deltakelses fra NKK.  Dette tok styret til etterretning.  

2 b til 4 b – ingen merknader. 

5: FCI medlemskap.  HS innstilling ble vedtatt. 

6a: Stor-Cert.  Forslaget fra Norsk Pomeranianklubb ble trukket av 

forslagsstiller. 

6b: Forslag fra NKK region Buskerud vedr. kastrering og deltakelse på 

konkurranse. Forslaget ble vedtatt slik at hunder som er sterilisert/kastrert har 

mulighet til å delta i konkurranser.  Vi avventer en eksakt tekst i vedtaket mht 

en evt. endring i jaktprøveregelverket. 

6 etc. : Utsatt. 

7 - Etablering av «Hundevenn». Hovedstyret trakk forslaget, men hadde en 

orientering om saken. 

8 Handlingsplan for 2016-2017. Tilbakeføring av utstillinger til 

administrasjonen. Det ble fremsatt endringsforslag: Utarbeide ny struktur for å 

benytte regionens og klubbenes ressursproblemer.  Endringsforslaget vedtatt. 

9 Grunnkontingent.  Prognoser fremlagt i sak 3 viser at for å ha tilstrekkelig 

kontantstrøm til fremtidige IT-investeringer, bør grunnkontingenten økes. 



Grunnkontingenten ble vedtatt øket med kr 30,-. FKF, Elg og Spaniel stemte 

mot dette. Det ble skriftlig avstemming.  Hovedstyret trakk forslaget om 

endring av aktivitetsavgift. 

10 Forslag til budsjett for 2010. Det er et budsjett som er begrunnet ganske bra 

fra adminstrasjonen sin side. Med medlemsinntekter som kommer inn vil det gi 

NKK et overskudd på ca. kr 1,7 mill.  

11 Valg: 

Når det gjelder valg av representanter i de forskjellige styrer og komiteer, vises 

det til den protokoll som vil foreligge fra NKK sin side.  

 

Da det på RS gjensto en post på valg ba FKF om en redegjørelse fra 

valgkomiteen rundt en del forhold. Etter et kort svar fra valgkomiteen, ble det 

fremsatt mistillitsforslag mot valgkomiteen.  

 

Gjennom avstemming sluttet RS seg til mistillitsforslaget.  

 

Forespørsel om redegjørelse fra Valgkomiteen, eventuelt mistillitsforslag: 

 

«Valgkomiteen har til årets RS selv foreslått og enstemmig innstilt person til ny 

nestleder i Appellutvalget. Denne er advokat i en vanskelig disiplinærsak i 

NKK systemet. Saken har hatt svært mye publisitet og dessverre godt kjent. 

Den har belastet miljøet og mange av organene i NKK i 1 år. Det oppfattes 

som uavklart om det vil bli reist sivilt søksmål mot NKK. 

 

Det er viktig at denne saken blir lagt bak oss og ikke på noen måte blir med oss 

videre fremover. Det kan Valgkomiteens forslag klart bidra til. 

Det er derfor sterkt kritikkverdig at Valgkomiteen, som i sin rapport til RS 

vedlagt innkallingen, sterkt uttaler at de i sine innstillinger har tatt hensyn til 

at inhabilitet skal unngås og oppfordrer RS til det samme, kan foreslå denne 

personen til Appellutvalget hvor alle NKKs dokumenter og notater i saken 

finnes. Og det er kritikkverdig og betenkelig at Valgkomiteen i sin innstilling 

ikke gjør RS oppmerksom på situasjonen og unnlater å legge fram 

vedkommendes CV som påkrevd. Det skaper usikkerhet mht bakgrunnen for 

innstillingen. « 

 

På denne bakgrunn ble det bedt om kommentarer og vurdering fra 

valgkomiteens leder, som da opprettholdt sin vurdering og kjennskap til 

kandidaten rolle i disiplinærsaken uten å tilkjennegi forståelse for spørsmål 

og/eller kritikken.  

VK leder bekreftet at de var klar over problemstillingen omkring habilitet men 

valgte å overse dette. 

 

Den fremsatte kritikk ble derfor opprettholdt, dvs for både det å innstille og 

ikke minst for det å ikke opplyse RS om situasjonen. En valgkomite som 

opptrer på en slik måte, og heller ikke er åpen for vurdering av kritikken, har 

ikke tilstrekkelig tillit, og det bør få den konsekvens at medlemmene 

umiddelbart fratrer sine verv i valgkomiteen.  

 

På denne bakgrunn ble dette fremsatt som mistillitsforslag som det ble stemt 

over og RS sluttet seg til dette. 

 

Vedtak: Styret diskuterte om det var grunnlag for en gjennomgang av 

delegatenes handlinger under NKK RS 2015. Et mindretall bestående av 

Nils B. Skaar og Hans Einar Enoksen ønsket en vurdering i styret om 

delegatene til NKK RS fremmet mistillitsforslag på valgkomiteen etter et 

klart vedtak i FKFs styre.  Mindretallet mener at det må ligge et klart 



styrevedtak bak det å gå til et så alvorlig skritt og kan ikke se at dette 

foreligger.  Flertallet i styret gikk i mot en slik gjennomgang, da det tolket 

referatet fra styremøte 2.11.15 og arbeidsplan for NKK RS på en slik måte 

at delegatene hadde nødvendig støtte i styret.   
 

Sak 132/15: Saksbehandlingen i forbindelse med NKK RS 2015 

Styret i FKF tar selvkritikk på at de ikke har involvert medlemsklubbene på en 

god nok måte forut for årets NKK RS.  Arbeidsplan for NKK RS ble sendt 

medlemsklubbene 6.11.15 som er i seneste laget.  For å ha klare retningslinjer 

for saksbehandlingen frem til NKK RS samt delegatenes oppgaver under NKK 

RS, foreslo Hans å utarbeide en arbeidsinstruks for saksbehandlingen til NKK 

RS.  Vedtak: Hans utarbeider en arbeidsinstruks for saksbehandling til 

NKK RS. Denne oversendes og gjennomgås av styret. Dokumentet 

diskuteres på neste styremøte 8.12. og sendes medlemsklubbene på høring. 

 

Sak 133/15: Mail av 12.11. fra Appellutvalget i NKK 

FKF har mottatt en sak fra NKKs Appellutvalg vedr. tjuvtrening i Hallingdal 

FKs terreng. FKF kan – om ønskelig – komme med uttalelse i saken.  Tore 

orienterte om saksforholdet. Vedtak: Tore følger opp saken.  

 

Sak 134 /15: Eventuelt 

- Invitasjon fra Buskerud JFF, fuglehundgruppa, til å avholde 

Fuglehundtinget 2016 i Drammen. . Vedtak: Et enstemmig styre 

besluttet at Fuglehundtinget avholdes i Drammen i juni 2016.  

Sekretæren tilskriver Buskerud JFF, fg. og takker for invitasjonen. 
- Terminliste jaktprøver 2016: Hans kommer tilbake med evt. kommentarer 

til terminliste jaktprøver 2016. 

 

 

 

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

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


