
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ RADISSON HOTEL GARDERMOEN 

           Tirsdag 05.04.2016 kl. 1500 -17.50 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Nils B. Skaar, Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus og 

Anders Eide Hetlevik (går inn som styremedlem for 

Robert Brenden). 

Fravær: Styremedlem:  Kjell Enberget og Robert Brenden 

Varamedlem:  Lisbeth Hårklau 

 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 31/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt. 

 

Sak 32/16: Godkjenning av referat fra styremøte 23.02.2016 

Vedtak: Vedtatt. 

 

Sak 33/16: Post: 

1. Mail av 26. februar fra NKK v/Marianne Ono Njøten vedr. henvendelse 

«Nyhet – CANIVA – for arrangører av utstillinger og stevner». Vedtak: 

Tas til orientering.  
2. Mail av 1. mars fra NKK v/Dagny Wangensteen vedr. avgjørelse i AU-Sak 

2016/01 Leif Bjørnbakk – BJFFs Fuglehundutvalg. Vedtak: Tas til 

orientering.  
3. Mail av 2. mars fra NKK v/Eva Pedersen med orientering til klubber og 

forbund vedr. ettersøk.  NKK har sendt inn høringsuttalelsene som kom inn 

fra klubber/forbund når det gjelder høring vedr. – Endring i forskrift av 22. 

mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Endringsforskrift og 

instruks for ettersøksreglene er lovet å komme over påske. Vil 

sannsynligvis tre i kraft fra 1.4.2016. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 4. mars fra lovutvalget i NKK v/Merete Røberg Larsen vedlagt 

informasjon om utsendelse av høring fra Lovutvalget. Vedtak: Tas til 

orientering. 
5. Mail av 10. mars fra NKK v/Eva Pedersen vedr. klage på 

dommeravgjørelse som følge av regelbrudd Hedmark og Oppland FK. 

Saken ble lagt frem for NJK i møte 1.3. og NJK vedtok å følge 

fagkomiteens forslag til vedtak og avslå klagen. Klagefrist er satt til 7. april 

2016.  FKF tok opp saken i møte med NKK 5.4. og påpekte det uheldige at 

NKKs adm. behandler en klage som NKKs rep. på prøven avviste som et 

forhold som dreide seg om dommerskjønn og ikke brudd på 

jaktprøveregelverket. NKK lovet å følge opp saken.Vedtak: Tas til 

orientering. 
6. Mail av 10. mars fra NKK Aktivitetsavdelingen v/Lisa Marie Rohrhirsch 

vedlagt protokoll fra møte avholdt i NJK 1. mars 2016. Vedtak: Tas til 

orientering.  
7.  Mail av 10. mars fra NKK v/Eva Pedersen vedrørende søknad om 

regodkjenning av tidligere prøvedommer. NJK har behandlet søknaden på 



møte 1. mars og vedtok at søknaden godkjennes. Vedtak: Tas til 

orientering. 
 

 

Sak 34/16: FKF’s årsmelding/regnskap pr. 3 kvartal - Status 
 Årsmelding mangler nå kun noen innlegg. Regnskapet er nesten ferdig og vil 

bli oversendt styret til behandling.  Budsjett må utarbeides og gjennomgås av 

styret.  Vedtak: Følges opp av sekretær. 

 

Sak 35/16: Fuglehundtinget 2016 

 Gjennomføring – tidspunkter – Temakveld fredag? – Saker som styret ønsker 

fremmet. 

 Årets FT avholdes i Drammen lørdag 11. juni. Teknisk arrangør: Buskerud 

JFF. Gjennomføringen vil bli lik tidligere år med temamøte fredag kveld. 

Følgende forslag til saker på Temamøte:  

- Høystatusløp lavland/Status apport på jaktprøver. 

 Sak til FT fra styret:  

- Høystatusløp lavland  

- Videre utvikling av DogWeb Arra. 

- Lovendring av FKFs lover ifm valg til NJK. 

Vedtak: Saker til FT bør være ferdig til 1. mai. 

 

Sak 36/16: FKF’s kandidat til NKK Jakthundkomiteen (NJK) 

Valgkomiteen i FKF har i forbindelse med sin innstilling problematisert de 

mangler det er i FKFs lover når det gjelder hvem som innstiller og foreslår 

kandidater til NJK. 

Styret  diskuterte saken og konkluderte med at man ber medlemsklubbene om 

forslag til kandidat fra FKF inn i NJK. Vedtak: Det sendes ut skriv til 

klubbene med oppfordring om å komme med forslag til kandidater til 

vervet som FKFs representant i NJK innen 1. mai. Saken behandles under 

valg på Fuglehundtinget.  

  

Sak 37/16: Status DogWeb Arra 

Hans redegjorde for status med DogWeb Arra samt påmelding til jaktprøver 

via «Min side» på www.nkk.no . Vedtak: Komiteen jobber videre med 

saken og skal ha et møte på Gardermoen 20. april.    

 

Sak 38/16: Høring Nettvettpolicy 

Hans orienterte.  Han har fått 7 svar på høringen. NKK har også en policy. 

Etter høringsrunde og høringssvarene så konkluderer styret i FKF med at 

dagens regelverk i NKK fanger opp eventuelle reaksjoner. Vedtak: Styret i 

FKF ser det derfor ikke nødvendig å videreføre dette arbeid.  

 

Sak 39/16: Referat fra Dovrefjell Nasjonalparkstyre etter møte 22.11.15 

Referatet gjenspeiler det som ble drøftet i møtet. Det er positivt at alt ligger til 

rette for flere nye perioder fremover,  dersom ikke noe veldig negativt skulle 

oppstå.  Komiteen jobber videre opp mot høringer for å passe på at vi ikke blir 

glemt som høringsinstans. John Berge har allerede hatt møte med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling og komiteen kommer til å følge tett opp 

dette fremover med tanke på mulig redusering av deler av Snøheimvegen og 

innerst i Kolla/Nystuguhø syd. Dovrefjell Nasjonalparkstyre har i sitt referat 

anført det samme tidsaspekt som den kontrakt FKF har med Statskog, nemlig 

avtale for fire år av gangen. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 40/16: Apportkomiteen – Høringsdokument 

http://www.nkk.no/


FKFs medlemmer har fått tilsendt et høringsdokument med frist for 

tilbakemelding innen 22. april.  Vedtak: Temaet vil bli tatt opp under 

Temakveld fredag forut for Fuglehundtinget.  
 

Sak 41/16: Erstatning av jakthund tatt av fredet rovvilt. 

Tore har vært i kontakt med flere instanser vedr. saken, og har sendt styret et 

forslag til vedtak.  Vedtak:  FKF styret besluttet å inngå i formell dialog og 

samarbeide med NJFF, NEF mfl med sikte på å endre gjeldende 

Verdiskala/Verdiberegning for erstatning av hund tatt av fredet rovvilt. 

FKF avklarer innkalling til møte med NJFF. 

 

Sak 42/16: Eventuelt 
Styret i FKF v/Nils, Hans og Tore hadde 5.4. et dialogmøte med NKKs adm. 

v/Trine Hage og Marianne Ono Njøten hvor administrasjonen ønsket FKF 

styrets oppfatning av NKKs arbeid med bakgrunn i NKKs strategiplan og IT-

plan 2015-2019. Videre diskutert man administrasjonens forslag til endringer i 

etiske retningslinjer for avl og oppdrett.  

Utstillinger på samme datoer som NKK: NKK skulle selv ta opp saken.  

Enn videre: Innskjerping av administrasjonens behandling av saker som 

fremmes av enkeltmedlemmer.  

Overføring av klubbenes medlemskontingent: Her beklaget administrasjonen 

forholdet.  

 

Møte 5.4. med NJFF med Espen Søylen og Roar Lundby hvor Nils, Tore, Hans 

og Anders deltok fra FKF. Det ble informert om FKFs posisjon i NKK-

systemet. Videre ble forhold i forbindelse med evt. ny samarbeidsavtale NKK 

og NJFF diskutert. FKF styret ble presentert et forslag til lover for NJFF-

klubber som etter NJFFS mening oppfyller lovmalen. Den er oversendt  NKKs 

administrasjon fra NJFF 13.3. NJFF ga uttrykk for et ønske om jevnlige møter, 

-  noe FKF-styret vil gi tilbakemelding på.  

 

Tore Paulshus vil representere FKF på dialogmøte for medlemsklubber i NKK 

17. eller 22. april.  

 

 

Neste styremøte: Mandag 9. mai kl. 1900 på Skype.   

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


