REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
01.09.2020 KL 19.00 – 20.35

Til stede:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig,
Tore Paulshus og Knut Fredheim
Sigmund Nyborg

Fravær:

Styremedlem:
Varamedlem:

Gry Eriksen
Torstein Dehn

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 99/20:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 100/20

Gjennomgang av referat fra møte 04.08.2020
Vedtak: Tre saker ble korrigert i forhold til tekst. Referat godkjent.

Sak 101/20: Post:
1. Mail fra Miljødirektoratet 07.08.20. vedlagt tillatelse til felling av ryper
under NM Høyfjell 2020. FKF vedla sin søknad en utredning vedr felling
av ryper før jaktstart 10.9. Miljødepartementet svarte bl.a.: Vi anser
allikevel argumentasjonen for at arrangementet må avholdes før jaktstart
som mangelfull og ber derfor forbundet om å gå i dialog med Statskog som
grunneier om eventuelle tilpasninger til neste år slik at Norgesmesterskapet
kan avholdes innenfor ordinær jakttidsramme. Vedtak: FKF følger opp
saken med Miljødirektoratet.
2. Mail 13.8. fra NKK v/avdelingsleder Marked og Kommunikasjon vedr
NKK’s Representantskapsmøte 2020. Hovedstyret har vedtatt at det skal
avholdes et tilpasset Representantskapsmøte pga Covid 19. Møtet avholdes
lørdag 28. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Vedtak: Tas
til orientering. FKF har sammen med JD sendt inn forslag på
kandidater og saker innen fristen.
Sak 102/20: Konsekvensene av avlyst Fuglehundting 2020
Fuglehundtinget som var utsatt til 18/8-20 ble avlyst pga økende smittetrend
ifm COVID 19. Myndighetenes anbefaling var at møter som ikke var strengt
nødvendig ikke skulle gjennomføres. Styret valget med bakgrunn i dette og
«fryse» styret og deres valgte komiteer frem til neste årsmøte i 2021.
I info til klubber og forbund 30.4.20 fra NKK vedr digitale årsmøter under
korona-pandemien står det bla. vedr årsmøter i klubber og forbund, utsettelse
eller avlysning: «Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse
årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike
tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Hvis et styremedlem
vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn»

Elisabeth Kallevig ønsket ikke gjenvalg i FKF og ønsker å fratre sitt verv.
Vedtak: Valg må foretas på Fuglehundtinget (FT). Avlysning av FT 2020
innebærer at valg først vil skje på neste FT i 2021. Det sittende styret får
derved forlenget («parallellforskjøvet») sine perioder med et år. Dette
ivaretar også prinsippet om dels kontinuitet og dels nyvalg. Valgkomiteen
informeres. Nestleder ønsker å tre ut nå. Varamedlemmer trer inn i
styremøtene slik at styret er fulltallig, samt at nestleders oppgaver tildeles
en person (Jf sak 103/20).

Sak 103/20: Fordeling av arbeidsoppgaver for 2020-2021
Hans orienterte. Har laget et forslag til fordeling av arbeidsoppgavene for
styremedlemmer og varamedlemmer. Vedtaket: Forslaget ble vedtatt.
Sak 104/20: Lån til NKK
Saken, sak 3.2. som skulle ha blitt fremmet under Fuglehundtinget, må sendes
klubbene for behandling og tilbakemelding til FKF. Vedtak: Tore lager et
forslag til brev til klubbene.
Sak 105/20: Disiplinærsak
Hans informerte. Saken oversendes Domsutvalget for behandling, da FKF
nylig har ilagt en reaksjon til vedkommende. Vedtak: Saken oversendes
Domsutvalget.
Sak 106/20: Dommermangel på jaktprøver – sak 92/20
Sigmund sendte ut mail til styret 24.8. med forslag til mandat til en komite.
Har samtidig sendt et forslag til sammensetning av komiteen med fire
representanter. Vedtak: Mandatet og sammensetning av gruppa ble
godkjent.
Sak 107/20: Søknad fra Telemark FK om flytting av UGP
Det var lite kvalifiserte hunder. Kun 6 var kvalifisert. Søknaden ble behandlet
på mail av styret. Vedtak: Søknaden ble godkjent av styret og endringen ble
meldt inn til NKK for korrigering av datoen for arrangementet.
Sak 108/20: Eventuelt
- Tore: Telefonmøte med HS og HS-leder 3.september.
Neste styremøte: 13. oktober på Teams kl 19.00
Referent: Ellen B. Dobloug

