
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

18. JUNI 2018 KL 14.15 – 19.30 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim, 

Tore Paulshus og Gry Eriksen  

 

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn  

  

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 30/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 31/18: Gjennomgang av referat fra møte 25.5.18 

  Vedtak: Referat OK. Sak 29/18 settes opp på agendaen på neste styremøte. 

 

Sak 32/18: Post:  

1. Mail 25.05.  fra DUA vedlagt søknad om midler til bruk ved kursing og 

uteksaminering av nye dommere. Hans orienterte og foreslår at søknaden 

innvilges.  

2. Mail 01.06. fra Administrasjonen i NKK  vedlagt oversikt over kandidater 

tar gjenvalg/ikke tar gjenvalg ved NKKs RS 2018.  Vedtak: Tas til 

orientering. Kommer som egen sak 40/18. 

3. Brev fra Fylkesmannen i Oppland poststemplet 7.6. ble mottatt 15.6. Brevet 

er datert 30.5. og gjelder orientering om vernevedtak – utvidelse av 

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn 

landskapsvernområde og endring av grensene for Fokstugu 

landskapsvernområde.  Vedlagt brevet er diverse kart mm. Vedtak: Tas til 

orientering.  

4. Mail 07.06. fra NKK til klubber og forbund vedr. informasjon om 

avlsrådskurs i 2019. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Telefonisk informasjon 12.6. fra nestleder i Nordenfjeldske 

Fuglehundklubb om at Kåre Norum har trukket seg som leder.  Nestleder, 

Bjørn Sand, tar over som leder. Vedtak: Tas til orientering. 

6. Mail 14.6. fra adm.direktør i NKK Trine Hage vedlagt pressemelding om 

hun slutter i administrasjonen i NKK. Vedtak: Tas til orientering.  

7. Mail av 15.6. fra Organisasjonsavdelingen i NKK vedlagt vedtak i AU-sak 

2018/04. Vedtak: Tas til orientering. 

8. Mail av 15.6. fra Organisasjonsavdelingen i NKK vedlagt vedtak i AU-sak 

2018/05, 2018/06 og 2018/07. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 33/18: Konstituering av nytt styre 

Det ble foretatt en presentasjonsrunde med hvert enkelt medlem.  Deretter 

konstituerte styret seg. 

 

Sak 34/18: Styrets instruks 

Hans gikk igjennom instruksen.  Vedtak: Samtlige har lest og forstått 

instruksen og undertegnet deretter instruksen.  

 



Sak 35/18: Årshjulet/framdriftsplan 

 Hans gikk igjennom årshjulet og forklarte hvordan dette fungerer. Alle 

månedene i året har sine faste gjøremål. I tillegg finnes også en oversikt over 

oppgaver som er gjennomført, under utarbeidelse eller er utsatt.  

 

Sak 36/18: Fordeling av arbeidsoppgaver  

 Hans gjennomgikk foreslåtte hovedansvarsområdene for 2018-2019 opp mot 

hvert enkelt styremedlem. Kontaktperson båndtvangsbestemmelsene er en ny 

arbeidsoppgave. Her må det lages en veiledning for klubbene hvordan de kan 

få bistand i tilfelle av oppståtte situasjoner hvor klubber nektes av en eller 

annen grunn å avholde en jaktprøve i tildelte terreng. Vedtak: Knut og 

Torstein samarbeider om utkast til en veiledning. 

 

Sak 37/18: Endring instruks FKF DUA (utdanning endret). 

 Hans gikk igjennom instruksen med foreslåtte endringer.  Det kom innspill om 

at utdanningsopplegget burde være lagt opp mer lik utdanningen av 

høyfjellsdommere. Vedtak: Kurset godkjennes og må bli en obligatorisk del 

av utdannelsen både for dommerkandidater og ved utvidelse av 

autorisasjonen. Sigmund følger opp og tar kontakt med DUA. 

 

Sak 38/18: Valg FKF DU 

 Medlem i FKF DU er på valg. Styret diskuterte. Vedtak: Reidar Nilsen 

gjenvelges. Ved neste valg i 2019 bør et nytt medlem inn i komiteen evt. 

ved at det velges et 4. medlem. 

 

Sak 39/18: Instruks revisjon av JPR samt endring av lovene til FKF. 

 Hans orienterte. Det må lages en instruks vedr. revisjon av 

jaktprøveregelverket. Hvordan revisjonen skal foregå. Innhente info fra FKF 

DU om hvordan prosessen har vært kjørt.  Deretter lages det en instruks. 

Vedtak: Tore kommer med et forslag i løpet av høsten.   

 

Sak 40 /18: Valg NKK 

 Hans orienterte.  Hovedstyrets leder er på valg og tar ikke gjenvalg. 

Forskjellige personer ble foreslått inn i styret og diverse komiteer hvor det var 

ledige verv. Vedtak: Hans og Tore jobber videre med foreslåtte kandidater 

til ledige verv. 

 

Sak 41/18: Instruks varslingssaker. 

 Knut har laget et utkast til instruks. Det ble diskutert i hvilken utstrekning 

denne instruksen skulle brukes. Instruksen tenkes til internt bruk i FKF og hos 

medlemsklubbene. Vedtak: Knut redigerer det utkast han har utarbeidet 

tidligere med de forslag som ble fremsatt under styremøte.  

 

Sak 42/18: Avslutning varslingssak med sluttrapport. 

 Hans og Tore orienterte. Saken anses etter dette for avsluttet fra FKF sin side.   

 

Sak 43/18: Gjennomgang Dropbox. 

 Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 44/18: Klage på FKF DUA’s praktiseringsregler. 

 Hans orienterte.  Det var gjort endringer på praktiseringsregler på 

dommerkonferansen 5.5.2018.  Alle deltakere har ikke fått dette med seg. Vi 

har innhentet en redegjørelse fra FKF DUA. Praksisen har vært gjort siden 

første apportprøve startet i år og det vil være uheldig om vi går tilbake på 

praktiseringsreglene som har virket i en halv sesong.  Dette kan medføre en del 

klager på endring av premiegrader. Vedtak: Vi foreslår at endring av 



trekketabellen følger prosessen og revisjon av jaktprøveregelverket for 

fremtiden.  

 

Sak 45/18: Møteplan frem til 31.12. 

 Neste møte etter 8. august.  Vedtak: Sekretær lager forslag til møteoversikt 

frem til 31.12.18. 

 

Sak 46/18: Henvendelse fra Islandsk Kennelklubb 

 FKF DU har mottatt en henvendelse fra Islandske Kennelklubb – IKK – med 

forespørsel om deltakelse inn i deres dommerutvalg for stående fuglehunder. 

FKF DU ser positivt på at FKF tar en rolle i dette. FKF DU har foreslått en 

person – mangeårig dommer - som kan ha dette som eget ansvarsområde for en 

tidsbestemt periode. Vedtak: Elisabeth lager utkast til svar til IKK. Dette 

skal sendes via NKK. 

 

Sak 48/18: Eventuelt 

- Gry sjekker med NJFF vedr. båndtvangsbestemmelsene når det gjelder 

aversjonsdressur (hunder slippes løs i områder hvor det er sau).  

- Dommerstøtte kr 200.000.  Henvendelsen fra FKF ble ikke behandlet på 

NKK’s siste styremøte. 

 

Neste styremøte: Bestemmes senere, ref. sak 45/18. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


