
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

Tirsdag 19. september 2017 kl 20.00 – 22.45 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Jørn-Tore 

Karlsen, Tore Paulshus og Knut Fredheim   

Varamedlem: Gry Eriksen  - gikk inn som styremedlem i Jørn-Tore 

Karlsens fravær. 

Fravær: Styremedlem:  Jørn-Tore Karlsen.  

   

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

 

Sak 229/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 230/17: Gjennomgang av referat fra styremøte 10.08.17 

  Vedtak: Referatet ble gjennomgått og godkjennes videre pr. mail. 

 

Sak 231/17: Fremdriftsplan 

  Elisabeth orienterte.   

 

Sak 232/17: Post: 

 

1. Mail av 10. august fra Salten Fuglehundklubb  med invitasjon til å avholde 

Fuglehundtinget 2018 i Bodø. Klubben er 20 år i 2018. Hans Einar 

Enoksen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Vedtak: Et enstemmig 

styre stilte seg postive til invitasjonen og vedtok at Fuglehundtinget 

2018 blir avholdt i Bodø med Salten FK som teknisk arrangør. 

2. Mail av 11. august fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt høringsdokument 

som består av høringsbrev vedlagt forslag til nytt regelverk for konkurranse 

blodspor (viltspor) med vedlegg. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 16. august fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt invitasjon til å 

søke uttaksstevner i 2018 for VM og Nordisk mesterskap i agility. Vedtak: 

Tas til orientering.  

4. Mail av 7. september  fra NKK med invitasjon til minikurs i temaet 

valgkomitearbeid 14. oktober. Vedtak:  Mailen er videresendt FKFs 

medlemmer. 

5. Mail av 7. september fra NKK Organisasjonsavdelingen vedlagt NKKs 

disiplinærliste.  Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail av 18. september fra NKK Avtivitetsavdelingen.  Hovedstyret ber 

administrasjonen igangsette et arbeid med å overføre leieavtalen inkl. 



ansvar for betaling for jaktprøveterrenget på Hjerkinn/Kongsvold fra NKK 

til FKF. Vedtak: Arbeidet er igangsatt. 

 

 

Sak 233/17: Fordeling arbeidsoppgaver som Roar Karlsen hadde 

  Hans tar tilbake sitt ansvar for IT.  Elisabeth overtar saksansvaret for FKF’s 

  sider i Fuglehunden. Knut overtar som saksansvarlig for kåringen av årets 

  hunder. Gry overtar ansvaret som FKF-styrets utstillingsansvarlige.  Vedtak: 

  Hans oppdaterer listen over styremedlemmenes hovedansvarsområder. 

    

Sak 234/17: Endelig godkjenning av instruks for høystatusløp lavland 

  Elisabeth informerte.  Det har vært et møte mellom arrangørklubbene av  

  lavland og lavlandskomiten og det har kommet inn nye forslag til instruksen. 

  Vedtak: Styret behandler den endelige instruksen pr. mail. 

 

Sak 235/17: Brev fra RU: Eksteriørutdanning gr. 7 

  Saken har vært oppe for en del år siden.  Det er liten interesse for å utdanne seg 

  som eksteriørdommere. Utdannelsen er veldig omfattende. Noe forenklet 

  versjon ville ha vært ønskelig for å få fler eksteriørdommere.  Vedtak: Gry og 

  Elisabeth jobber videre med saken.  

 

Sak 236/17: Tidspunkt for NM Høst 2018 

  For 2018, er det en helg mindre før rypejakta. Det betyr at første jaktprøvehelg 

  blir 24.-26.8.  1. prøve på Kongsvoll blir helgen etter, og NM høyfjell høst vil 

  da gå 6.-9.9. etter de regler som er vedtatt.  Dette vil bli vanskelig så tett opp 

  mot jaktstart 10.9.  Det prinsipielle er om vi ønsker å gå videre med at NM skal 

  gjennomføres før eller  etter jakta.  Det andre gjelder  for 2018, - da blir det 

  helg nr. 2 i jaktprøvesesongen. Vedtak: Knut korrigerer oppsettet han har 

  utformet og sender dette til styret for kommentar. Klubbene må deretter 

  informeres og få anledning til å komme med et raskt innspill. Søknadsfrist 

  for jaktprøver 2018 er 31. oktober. 

 

Sak 237/17: Utsetting av fugl lavland 

  Det er sendt brev til myndighetene v/Miljødirektoratet.  Svaret er relativt klart, 

men det kan være utfordrende til dagens praksis.  Utsetting av fugl skal iht 

Miljødirektoratet skje senest 20. juli, og man likestiller jakt, jaktprøver og 

trening, fordi situasjonen for fuglen er samsvarende.  Det skjedde en 

forskriftsendring (forskrift om vilt i fangenskap, endring vedrørende utsetting) 

pr 1.1.2016 og det vil komme en ytterligere endring ila kort tid (endringen pr 

1.1.2016 glemte noe, som skaper visse uklarheter). Det som ligger i 

tilbakemelding fra Miljødirektoratet er at i alle tilfelle hvor det ikke er en 

naturlig bestand fra tidligere av den fuglen som skal settes ut, så var det også 

tidligere og er også nå en søknadsordning (iht Forskrift om fremmede 

organismer gitt i medhold av Naturmangfoldloven). Vi kjenner ikke til at det 

pr. i dag søkes konkret om tillatelse, men flere melder om utsetting til 

myndighetene ( ref forskrift om vilt i fangenskap § 2-1, som nå er endret og 

ytterligere endringer av forskriften vil komme).  Vi ser et klart behov for 

avklaring av status og hvordan dette skal praktiseres fremover, det må etableres 

en klar forståelse og praktisering i samsvar med reglene, og vi vil fortsette 



dialogen med Miljødirektoratet for å få dette på plass snarest mulig.  Vedtak: 

Tore tar kontakt med saksbehandler i direktoratet snarest.  

 

   Neste styremøte:  26. september 2017 kl 20.00 på Skype 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


