
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Tirsdag 6. september kl 20.00 – 22.05 

 

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

Og Tore Paulshus  Nina N. Kjelsberg gått inn for Jørn-

Tore Karlsen pga. hans problemer med SKYPE. 

  Varamedlem:  Gry Eriksen 

Fravær: Styremedlem:  Jørn-Tore Karlsen 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug   

 

 

Sak 88/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 89/16: Godkjenning av  referat fra styremøte 08.08.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 90/16: Fremdriftsplan – status oppgaver 

 Elisabeth har sendt ut en ny oversikt og orienterte. Oversikten har nå blitt 

meget bra og oversiktlig.  Hans etterlyste en ekstra kolonne med «Utført». 

 

Sak 91/16: Post: 

1. Mail av 10.8. fra Administrasjonen i NKK vedlagt ny informasjon knyttet 

til valg av hovedstyrets leder ved RS 2016. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 15.8. fra NKKs Appellutvalg vedr. AU sak 2016/11 FKF – 

Solemskogen JFF – NJK vedlagt brev fra AU samt 4 saksdokumenter. 

Vedtak: Skriv er sendt AU i saken. 

3. Mail 5 Vedtak: Sekretæren tilskriver vedkommende om korrekt 

saksbehandling hos FKF..9. fra Utstillingsavdelingen vedr. terminliste 

utstillinger/Lp/AG 2017. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail 31.8. fra NN med bekymringsmelding vedr instruktør Fase I og II. 

Vedtak: Sekretæren tilskriver vedkommende om korrekt 

saksbehandling hos FKF. 
5. Mail av 1.9. fra ny leder hos NMLK vedr. standardavtaler for lokale 

instruktører i FKF. Vedtak: Gry og Hans utarbeider svar som sendes 

NMLK. 

6. Mail av 2.9. fra NN vedr sjikane av rasen Drent på Facebook. 

Vedtak: Sekretæren tilskriver vedkommende om korrekt 

saksbehandling hos FKF. 

 

Sak 92/16: Dommere (jakt/utstilling). Habilitet – Utsatt sak fra styremøte 8.8. 

 Elisabeth orienterte.  Hans hadde noen kommentarer til Elisabeth’s innspill.  

Komme med momenter som oversendes dommerutvalget.  Gry og Tore hadde 

innspill.   Vedtak: Elisabeth ser ytterligere på saken, tar hensyn til de 

momenter som er kommet opp ot utvikler saken videre.  Fremmer forslag 

til en sak i forbindelse med den sentrale dommerkonferansen som 

avholdes medio januar 2017. 

 

 

 



Sak 93/16:     Status NKK/NJFF/FKF – Utsatt sak fra styremøte 8.8. 

Hans og Kjell orienterte styret om løpende saker som angår NKK og NJFF’s 

lokalavdelinger samt NJFF. Nytt utkast til samarbeidsavtale NKK/NJFF vil bli 

sendt på høring i NKK. Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 94/16:     Endring i FKFs lover 

Følge opp sak 3.3 fra Fuglehundtinget: Endring i FKFs lover. Dagens lover 

som ligger på FKFs nettside må redigeres iht vedtak på Fuglehundtinget. Disse 

må sendes NKK HS for godkjenning. Vedtak: Tore utarbeider snarest 

utkast til brev. 

 

Sak 95/16:     Brev fra NESK vedr. DK-sak 10/2016  

Kjell erklærte seg inhabil og fratråtte møtet. Tore orienterte og henviste til sin 

mail utsendt styret tidligere i dag. Vedtak: Tore kommer med et forslag til 

brev til NKK HS i løpet av morgendagen eller torsdag formiddag. Aksept 

av brevet er del av dette styremøte. Det sendes også et brev hvor det bes 

om et møte med NKK HS for å få en dialog rundt behandling av saker 

som vedrører våre klubber og medlemmer.  

 

Sak 96/16:     Midt-Troms FK – mail vedr. avslag utstilling 2017 – søknad om disp.  

Klubben har fått avslag på utstilling, og henvender seg til FKF med søknad om 

dispensasjon fra NKK’s vedtak. Vedtak: Søknaden oversendes særkomiteen 

for utstilling for videre behandling.  
  

Sak 97/16: Eventuelt 

Tore: Erstatning for rovvilt.  Det pågår et arbeid vedr. erstatning for rovvilt og 

takstene i samarbeid med NJFF og andre klubber. Ytterligere informasjon vil 

foreligge til neste styremøte. 

Nina: Artikkel fra Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven er mottatt og vil bli tatt 

inn i neste nummer av Fuglehunden.  Tar kontakt med Jørn-Tore Karlsen vedr. 

hans rapport. 

Elisabeth møter på Hed-Opp’s 50-års jubileumsmiddag som representant for 

FKF. 

 

 

 

Neste styremøte: Tirsdag 11. oktober kl. 20.00 på SKYPE   

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


