REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
04.08.2020 KL 1900 - 2125

Til stede:
Styremedlemmer:

Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Gry Eriksen,
Tore Paulshus og Torstein Dehn (i Knut Fredheims
fravær)
Sigmund Nyborg
Knut Fredheim

Fravær:

Varamedlemmer:
Styremedlem:

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 85/20:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 86/20

Gjennomgang av referat fra møte 17.06.2020
Vedtak: Godkjent.

Sak 87/20:

Post:
1. Mail fra NKK administrasjonen 3.7. vedr tilsagn om lån til NKK og
vedlagt låneavtale som kan signeres og returneres. Vedtak: FKF vil
avvente vedtak etter FT.
2. Mail fra NKK 24.7. fra avdelingsleder marked og kommunikasjon vedlagt
informasjon om at ny krisepakke for frivilligheten, såkalt «krisepakke 2»
har åpnet for søknader. Gjelder for arrangement som skulle ha vært avholdt
fra 12. mars til 31. august 2020. Søknadsfrist 15.9. Vedtak: FKF vil søke
om refusjon av tapte inntekter pga Corona 19. Gry og Ellen vil
samarbeide om å utarbeide en søknad.
3. Mail av 31.7. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med
informasjon fra NKK vedr. oppdatert veileder for utstillingsarrangører
(30.7.2020). Vedtak: Tas til orientering.

Sak 88/20:

Sauerenhetsbevis på jaktprøver
FKF har mottatt en forespørsel fra Møre og Romsdal FK vedr. krav fra enkelte
arrangører om at sauerenhetsbeviset ikke må være eldre enn 2 år. Det er også
krav fra enkelte arrangører at deltakere må ha aversjonsbevis på rein. FKF DU
har fått oversendt saken til uttalelse. Vedtak: Arrangøren kan ikke selv
forlange noe krav utover det som står i jaktprøveregelverket. Grunneier
kan imidlertid sette egne krav, f.eks. ikke eldre enn 2 år. Ved slike tilfeller
må dette annonseres hos arrangøren slik at deltakerne er klar over
forholdet.

Sak 89/20:

Stort misforhold mellom registrerte Stm og MS i DogWeb
Sak fra FKF DU er sendt styret og RU. RU må kvalitetssikre disse tallene og
evt. gjøre noe med det dersom dette er korrekt. FKF DU planlegger å sende ut
et infoskriv til dommerne. Vedtak: Styret i FKF anmoder RU om å ta tak
denne prosessen, vurdere det kynologiske og at dataene er korrekte.

Sak 90/20:

Saker/kandidater NKK RS, frist 15. august
Styret i FKF ønsker å sende inn to saker til NKK RS. Tore og Hans orienterte.
Den ene saken gjelder vurdering av NKK’s organisering og den andre en
endring av NKK’s lover. Det er enda ikke mottatt mail fra NKK om kandidater
til valg. Vedtak: Vi sender inn to saker til NKK RS. Forslagene
videresendes JD før fristen 15.8. med sikte på å få med de andre
medlemmene i JD som forslagsstillere. Hans følger opp. NKK tilskrives
om utsettelse av fristen 15.8. pga manglende oversendelse med oversikt
over hvilke personer som er på valg i NKK.

Sak 91/20:

Omtale av lavlandsaktiviteten i media
Det er gitt tillatelser fra Myndighetene til lavlandsaktiviteter i henhold til gitte
regler. Når tillatelsene kommer, blir det som regel noe «støy» rundt
aktiviteten. Media har som regel også negativ vinkel. Vedtak: Saken
oversendes til Fuglehundtinget for bredere diskusjon i miljøet. .

Sak 92/20:

Dommermangel på jaktprøver
Hans innledet. Skal FKF nedsette en arbeidsgruppe for å få belyst saken bredt.
Er det for mange jaktprøver? Er det for mange jaktprøver samtidig? Blir
dommerne godt ivaretatt under prøven? Til neste styremøte skal arbeidsgruppa
være klar og et mandat utarbeidet. Vedtak: Sigmund utarbeider mandatet til
neste styremøte.

Sak 93/20:

Småviltseminar på Jakt- og Fiskesenteret (NJFF) 20.-21.11.2020
Elisabeth orienterte. FKF vil komme med et innlegg lørdag 20.11. under
seminaret. Tema for konferansen er hønsefugl. Vedtak: Tore sjekker om han
har anledning til å ha et innlegg. Hans deltar som representant fra FKF på
konferansen.

Sak 94/20:

Norsk Irsksetterklubb
NISK har innkalt til ekstraordinær generalforsamling. FKF er blitt forespurt
om å stille med to observatører. Vedtak: Tore følger opp saken.

Sak 95/20:

Søknad fra Nordenfjeldske FK vedr Fase III instruktør
Søknaden ble videresendt FKF Instruktørutvalget til uttalelse. Utvalget har
behandlet saken på mail og godkjent søknaden. Vedtak: Styret støtter seg på
utvalgets godkjenning av den foreslåtte Fase III instruktøren.

Sak 96/20:

Momsregnskap
Gry orienterte. Saken gjelder tidligere utsendt sak fra NKK vedr mva på
omsetning høyere enn kr 140.000. Saken er ikke avgjort, da vi ikke har fått
noen avklaring fra NKK. Vedtak: Tore følger opp saken.

Sak 97/20:

Disiplinærsak
Hans orienterte. Vedtak: Medlemsklubben må selv anmelde saken til
domsutvalget i NKK. Dette er i hht NKKs regler, og FKF vil orientere
klubben om dette.

Sak 98/20:

Veileder Covid 19
Knut har utarbeidet presisering til arrangørklubbene mht til jaktprøver med
over 200 deltakere. Vedtak: Styret godkjente ny veileder.

Neste styremøte: 17. august kl 19.00 på Radisson Blu Hotel, Gardermoen.
Referent: Ellen B. Dobloug

