
 

 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE

26.10.2017 kl 19.00 – 22.30

Til stede: 
Styremedlemmer: Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Tore

Paulshus  og Knut Fredheim

Varamedlem: Gry Eriksen

Fravær:            Styremedlem: Jørn-Tore Karlsen 
    

Referent: Ellen B. Dobloug

 
 

Sak 259/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

 
Sak 260/17: Gjennomgang av referat fra styremøte 12.10.

 Vedtak: Godkjent med justeringer i sak 258/17.

 
 
Sak 261/17: Post:

1. Mail av 12.10.  fra NKK’s Aktivitetsavdeling. Det bes om innspill på
representanter til FCI commission for British Pointers og Continental
Pointers.  I perioden 2015-2017 har henholdsvis Elisabeth Kallevig og
Lorenzo Wiese-Hansen (Audun Kristiansen tok over fra desember 2016)
fungert. Frist for innsendelse av forslag er 20.11.2017. Vedtak: Gry
kontakter FCI komiteen.

2. Mail av 12.10. fra NKK’s Aktivitetsavdeling/Jakt vedr. oppnevning av
medlemmer til HS-oppnevnte komiteer. Særkomiteen for utstillinger var
uteglemt i forrige utsendelse, Frist for innsendelse av forslag er 20.11.17.
Vedtak: Elisabeth sjekker opp vedr. hvem som sitter i de forskjellige
utvalg i dag og tar kontakt, - saken behandles på neste styremøte.

3. Mail av 25.10. fra NJFF med invitasjon til å delta i møte på Hvalstad  28.
november med jakthundforbundene og NKK om felles interesser innen
jakthundvirksomheten.  Elisabeth og Tore har sagt at de kan delta. Vedtak:
Vi takker ja til invitasjonen og stiller med Elisabeth, Tore og Hans –
om han kan.

4. Mail av 25.10. fra NMLK vedlagt svar på FKF’s brev av 17. oktober. Hans
informerte. Kortfattet skriv utformes av Elisabeth. Vedtak: GMN vil bli
kontaktet.

 
Sak 262/17: Gjennomgang arbeidsplan NKK RS

 Hans har sendt ut en arbeidsplan til styret før styremøtet.  Planen ble

  gjennomgått punkt for punkt og det ble foretatt justeringer der hvor

dette var  aktuelt.  Knut foretok dette.  

 Planen må sendes medlemsklubbene så fort som mulig til uttalelse.  Frist for

 tilbakemelding til FKF innen 1.11.17.



 
 

 
Sak 263/17: Eventuelt.

- Evaluering Høystatusløp.  Knut orienterte. Konseptet støttes.  Evalueringen
justeres noe etter innspill fra Tore og Gry. Vedtak:  Evalueringsutkastene
godkjennes etter ovennevnte justeringer og sendes de respektive
arrangører.  

 
Neste styremøte: Neste styremøte ved behov.

 
 
 
Referent: Ellen B. Dobloug

 
 
 
 


