
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ PARK INN, GARDERMOEN 

           Torsdag 30.06.2016 kl. 15.00  - 19.32 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Elisabeth Kallevig,  Hans Einar Enoksen, 

Tore Paulshus og Jørn-Tore Karlsen (forlot styremøte før 

sak 72/16 var behandlet). 

Varamedlem: Gry Eriksen og Nina N. Kjelsberg (inn som styremedlem 

fra sak 72/16, da Jørn-Tore Karlsen måtte forlate 

styremøte.) 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

Kjell Enberget ønsket velkommen til det første styremøte med nytt styre etter Fuglehundtinget 

2016. Styremedlemmene presenterte seg deretter.  Habilitetsspørsmål ble avklart i forhold til 

medlemmenes tillitsverv i andre klubber. Styrets instruks med spesiell vekt på taushetsplikten 

ble gjennomgått 

 

Sak 64/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 65/16: Godkjenning av referat fra styremøte 10.06.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 66/16: Konstituering av nytt styre – Signering av arbeidsinstruks for nye 

styremedlemmer. 

Arbeidsinstruks ble fremlagt. Protokolltilførsler ble diskutert.  

Arbeidsinstruksen korrigeres, pkt. 7. Ferdig undertegnet instruks returneres 

sekretær. Vedtak: Hans korrigerer arbeidsinstruksen. 

 

Sak 67/16: Post: 

1. Mail av 14. juni fra Oppdal kommune v/Arild Hoel med informasjon om at 

FKFs søknad om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene under 

avholdelse av Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven er innvilget med 

virkning fom 2016 tom 2018.  Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 17.6. fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedlagt høringsbrev med 

vedlegg vedr. etablering av Nordiske utstillinger. Høringsinnspill må 

sendes NKK innen 18. august.  Vedtak: Nina kontakter NKK snarest, 

tar opp den oppgitte høringsfrist 18. august og gir tilbakemelding til 

styret.  
3. Mail av 21.6. Sentralt dommerutvalg v/leder Reidar Nilsen vedr. 

utdanningsopplegget for Kongsvold 1 og autorisasjonsprøven. Etter FKF 

DU sin mening er det et potensiale til forbedring i dagens 

dommerutdanning mellom Kongsvold1 og autorisasjonsprøven. FKF DU 

ser derfor på muligheter for å forbedre dagens dommerutdanning på dette 

punktet.  Opplegget for dette vil bli tema på den kommende 

dommerkonferansen og klubbene vil bli hørt på vanlig måte. Vedtak: Tas 

til orientering.  

4. Mail 25. juni fra leder RU Iver Melby med informasjon vedr. VM-uttak.. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  Elisabeth supplerte med 

informasjon fra uttaket 25.6.  



5. Mail av 29. juni fra medlemsklubbene i SU Nord vedr. valg av kandidater 

til NKK RS.  Vedtak: Tas til orientering. Tas opp igjen når kandidater 

til valg NKK RS skal diskuteres. (Se også sak 70/16.) 

 

 

Sak 68/16: Fordeling av arbeidsoppgaver internt i styret, jfr. tidligere utsendt 

oversikt. 

 Kjell gikk igjennom ansvarsoppgavene i forhold til de oppgaver som må 

fordeles etter de tidligere styremedlemmene.  Hans ajourfører den fordeling 

man ble enig om. Medlemmene har full anledning til å endre arbeidsoppgaver, 

dersom man føler seg ubekvem med de oppgavene man har blitt tildelt. 

Vedtak: Hans ajourfører oversikten og den vedlegges utsendelsen av 

styrereferatet. 

 

 

Sak 69/16: Representanter til utvalg og komiteer 

 Saken tas opp på første styremøte etter sommerferien for å diskutere konkrete 

kandidater.  Dommerutvalget trenger en ny kandidat til ledig plass i utvalget.  

De øvrige fagutvalg må bli forespurt om de ønsker gjenvalg eller avløsning. 

Frist for innmelding til NKK 1. november. Frist for innmelding til NKK 1. 

november. Vedtak:  Nina N. Kjelsberg går inn som FKF’s representant i 

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen. John Berge foreslås som ny leder  i 

komiteen. Medlemmer i øvrige komiteer og utvalg tilskrives for å 

klarlegge om de ønsker å fortsette med vervet i sine respektive komiteer.  

Saken settes opp til neste styremøte.  

 Merknad: Ny kandidat til DU er behandlet på mail i etterkant og styret 

har vedtatt at Nils B Skaar går inn som nytt medlem i DU. 

 

 

 Sak 70/16: NKK RS 2016.  

 Tilbakemeldinger og saker må samordnes og forberedes innen fristen 15.8.16. 

Ved forespørsel til NKK’s adm. er det meldt tilbake at valgkomiteen vil ha 

avklart innen første delen av juli hvilke kandidater som er på valg ønsker å ta 

gjenvalg.. Denne informasjonen er brakt videre til FKF’s medlemsklubber.  

 Styret ble forelagt en oversikt over hvilke kandidater var på valg og 

gjennomgikk oversikten.  Utfordringen blir de nye lovene NKK vil fremme.  

 P.t. vil FKF vil fremme tre saker:  

1) 6,5% påmelding via «Min side» hos NKK fjernes i sin helhet. 

2) Hovedstyret i NKK fungerer til 2017 uavhengig om nye lover trer i kraft. 

3) Tilskudd til dommerutdanning fastsettes etter fast modell.  

 Vedtak: Vi avventer mail fra NKK med tanke på hvilke medlemmer i 

hovedstyre og komiteer tar gjenvalg eller ikke.   

 

 

Sak 71/16:      NISK 100-års jubileum – Søknad om prøvestart 19.8.2017 
                        Hans orienterte. Han har vært i kontakt med Tore Salvesen, leder av NISK og 

blitt informert om rammen rundt jubileet.  Vedtak: Etter en konkret 

vurdering hvor det i tillegg til 100-års jubileum bl.a. er vektlagt at NISK 

har første prøve på Kongsvoll 25. – 27.8 2017 og at det skjer i privat 

terreng, innvilges NISK disp. fra de gjeldende bestemmelser om 

avholdelse av jaktprøve utenom helger hvor den 21. er en søndag. Hans 

utarbeider et skriv til styret i NISK.  

 

 

 

 



 
 

 

Sak 72/16: Høring med forslag til endring av NKKs lover  

Administrasjonen i NKK oversendt 14.4. pr. epost for behandling høringer fra 

Lovutvalget fordelt på 2 høringsdokumenter, samt to forenklede svarskjema på 

konkrete spørsmål til begge høringsdokumentene. 

Det forrige styret i FKF utarbeidet et forslag til svar til NKK, - og dette ble 

sendt FKFs medlemmer til uttalelse og svar til FKF innen en oppgitt frist. Det 

kom inn 3 høringssvar, og på bakgrunnen av disse ble FKF’s høringssvar 

innsendt til administrasjonen innen høringsfristen som var 10. juni. Vedtak: 

Elisabeth og Tore ser på det høringssvar som er innsendt med tanke på 

kvalitetssikring. Saken tas videre på mail.  
 

Sak  73/16: Styremøter høsten 2016 

Det foreslås følgende styremøter ut året: 

 

Juli : Ingen møter. 

August: Mandag 8. august kl 20.00 på SKYPE 

September: Tirsdag 6. september kl. 20.00 på SKYPE 

Oktober: Tirsdag 11. oktober kl. 20.00 på SKYPE 

November: Torsdag 1. desember kl. 13.00 på Gardermoen (behandling av 

søknader om jaktprøver 2017). 

 

Når det gjelder styremøtene på SKYPE, bør disse møtene ikke vare lenger enn  

2  timer. 

  

Sak   74/16: Eventuelt 
- Oppringt av Marit Sagen fra Norges Varemesse. Hun er ny prosjektleder 

for Dogs For All. Hun hevder at publikum etterspør informasjon om 

aktiviteter rundt fuglehunder. Kjell ba henne ta kontakt med Raseutvalget.   

 

Neste styremøte: Mandag 8. august kl. 20.00 på SKYPE.   

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


