
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

Tirsdag 2. mai 2017 kl 20.00 – 22.55 

Til stede:   

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

Tore Paulshus, Nina N. Kjelsberg stemmeberettiget i 

Jørn-Tore Karlsens fravær. 

  Varamedlem:  Gry Eriksen 

  Varamedlem:  Nina N. Kjelsberg 

 

Fravær: Styremedlem:  Jørn-Tore Karlsen  

   

 

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

Sak 184/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 185/17: Godkjenning av referat fra styremøte 28.03.17. 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 186/17: Fremdriftsplanen 

Elisabeth gikk igjennom siste utsendte fremdriftsplan.  Vedtak: Tas til 

orientering. Ellen kontakter Robert Brenden. 

  

Sak 187/17: Post: 

1. Mail av 28. mars 2017 fra NKK administrasjonen vedlagt 

høringsdokumenter samt svarskjema vedr høring om omorganisering i 

NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler og disiplinærsaker, 

generelle saksbehandlingsregler og nettvettregler.  Frist 1.6.2017. 

Vanligvis skriver FKF en høringsbrev, - man kan denne gang kan være en 

kortfattet mail.  Skjemaet som var vedlagt kan brukes ved svar fra 

klubbene. Vedtak: Tore og Ellen samarbeider om mail til klubbene 

med svarfrist 24. mai. Svaret fra klubbene skal gå via FKF.  

 

2. Mail av 31. mars 2017 fra NKK Aktivitetsavdelingen med 

forespørsel/høring knyttet til bruk av elektroniske kritikker mv på 

utstillinger i regi av klubber og forbund. NKK administrasjonen ber 

klubber og forbund gi tilbakemelding om hvorvidt det er ønskelig at alle 

terminfestede utstillinger gjennomføres i det elektroniske systemet 

fremover, og at ordningen med manuell og papirbasert løsning fra 

utstillinger avvikles fra et gitt tidspunkt. Frist: Senest innen 30. juni.  

Vedtak: Hans følger opp saken. 
 



3. Mail av 7.4. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra NJK’s møte 

nr. 1 2017 til orientering. Vedtak: Tas til orientering. 
 

4. Mail av 7.4. fra RU vedlagt brev hvor RU søker om at fristen for 

tilbakemelding vedr. revisjon av jaktprøveregelverket endres til 1. juni 

2017. Vedtak:  FKF DU har fått oversendt henvendelsen og har endret 

tidsfristen til 1. juni. Medlemsklubbene er orientert. 

 

5. Mail av 12.4. fra NKK Aktivitetsavdelingen  med invitasjon til Dialogmøte. 

Jakthundkomiteen er satt opp tirsdag 30. mai kl. 1700. Vedtak: Elisabeth 

og Kjell deltar i møte. Ellen melder tilbake til NKK. 

 

6. Mail av 29.4. fra Vestfold Fuglehundklubb som etterspør vedtak om 

arrangement etter FT lørdag.  Det er foreslått båttur eller besøk på 

«Farmen». Klubben har verken bestilt båt eller buss foreløpig, og ønsker en 

avklaring så snart som mulig.  Vedtak: Ellen svarer Vestfold FK. 

 

Sak 188/17: Årsberetning FKF 2016-2017 

  Styret gikk igjennom årsberetning side for side.  Det ble en del justeringer 

  underveis som rettes opp og sendes Hans for innsetting i årsberetningen.  

  Vedtak: Endringer i årsberetningen sendes Hans omgående. Etter ferdig 

  utarbeidet årsberetning, sendes denne styremedlemmene for en rask  

  kvalitetssikring før utsendelse til medlemmene. 

 

Sak 189/17: Brev fra Nordenfjeldske FK 

  Tore orienterte.  Han har laget et forslag til svar til klubben.  Vedtak: Tore og 

  Ellen samarbeider om utsendelse av svar til Nordenfjeldske FK. 

   

Sak 190/17: Høring – Lovmaler for klubber og forbund – Tidl. sak 180/16 

  Tore orienterte. Han har sendt et forslag til styrets medlemmer. Det er ikke 

  lenge siden ny lovmal kom. Det står i forslaget som er sendt ut at det er mange 

  klubber og forbund som ikke har tilpasset seg lovmalen. Utgangspunktet skal 

  være at det er en enklere lovmal som skal gjøre det lettere for de som ikke har 

  tilpasset seg å  komme ajour.  Tore har laget forslag til henvendelse til  

  medlemsklubbene og styret godkjente forslaget. Vedtak: Tore og Ellen  

  samarbeider om utsendelse av brev til klubbene.  

 

 Sak 191/17: Eventuelt 

- Nye Fase III instruktører: Styret godkjente Ulf Jørgensen og Nina Nordby 

Kjelsberg som Fase III instruktører.. 

 

 

  Neste styremøte: 9. mai på Skype. 


