
 

REFERAT FRA STYREMØTE I DRONNING EUFEMIASGT. 14, OSLO 

 

7. mai 2019 KL 11.00 – 16.15 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig (forlot møte kl 

15.35), Tore Paulshus, Gry Eriksen, Torstein Dehn  

 

Frafall:  Styremedlem:  Knut Fredheim 

  Varamedlem:  Sigmund Nyborg 

    

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 16/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 17/19: Gjennomgang av referat fra møte 09.04.2019 

  Vedtak: Gjennomgått. 

   

Sak 18/19: Post:  

  

1. Mail  15.04. fra NKK Organisasjonsavdelingen vedr sluttrapport om 

NKK’s HD-prosjekt.   Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail 30.04. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. utdanning beskriverkurs 

2019. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail 7.05. fra DU vedlagt referat fra deres møte 6.05. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

 

Sak 19/19: Saker til FT 2019 

Det har ikke kommet inn noen saker fra medlemsklubben til styret innen fristen 

1. mars. FKF må revidere sine lover med bakgrunn at NKK har endret 

lovmalen for forbund. Vedtak: Saken fremmes for FT.  

 

Sak 20/19: Regnskap og budsjett 2018-2019 FKF 

Gry gjennomgikk regnskap og budsjett.  De justeringer styret vedtok må 

innarbeides i regnskap og budsjett, og deretter sendes ut på nytt til styret 

snarest. 

   

Sak 21/19: Årsberetning 2018-2019 FKF  

Beretningen ble gjennomgått. Hans, Gry og Tore korrigerer. Siste frist for 

ferdig årsberetning 15. mai.  Siste frist for utsendelse til klubbene/utlegging på 

nett 18. mai (4 uker før FT).  

 

Sak 22/19: Ny brevmal  

Hans gjennomgikk forslag til ny brevmal.  Vedtak: Styret godkjente 

forslaget. 

 

 



 

 

Sak 23/19: Dressurområde/lufteområde på Hjerkinn 

Statskog har vært i kontakt med Hans vedr. bruken av området og han 

orienterte styret om bakgrunnen for henvendelsen fra Statskog. Vedtak: Styret 

ser positivt på forslaget fra Statskog og vil være med i videre dialog i 

planleggingen og utformingen av dressurområdet.  

   

Sak 24/19: FKF, klubbene og styreansvar 

Tore orienterte. Styrene i frivillige organisasjoner har et ansvar på lik linje med 

ordinære virksomheter.  Vedtak: Vi tar kontakt med NKK for å få en 

gjennomgang i forbindelse med FT med sikte på å formidler videre 

informasjon til klubbene innen FKF.  

 

Sak 25/19: Innstilling om foreslåtte og egnede områder for utbygging av 

vindmøllepark i etablerte jaktområder 

 FKF kontakter de klubbene som vil bli involvert i de områder som er lagt ut for 

utbygging. Styret ønsker å stille spørsmål om klubbenes holdning til de 

foreslåtte områder og også om klubbene mener FKF kan/bør levere et 

høringssvar begrenset til vår aktivitet (jakt/trening/jaktprøver). Vi bør sende 

FKF’s holdning til innstillingen. Som storbruker av naturen bør vi ha en 

mening om vindkraft.  Vedtak: Styret er innstilt på å gi et høringssvar og 

starter en prosess for avklare med klubbene om det er behov for å levere 

et høringssvar for vår aktivitet.  Torstein følger opp saken sammen med 

Sigmund. 

  

Sak 26/19: Godkjenning av søknad vedr. Fase III instruktører 

 Det er sendt inn søknader om å godkjenne Bodil Kanebog og Liv-Jorunn 

Karlsen som nye Fase III instruktører. Vedtak: Styret godkjente søknadene. 

  

Sak 27/19: Fagkomiteer – utsatt sak 129/19 

 Vi har pr. i dag tre fagkomiteer.  Styret diskuterte om man skulle fortsette med 

tre komiteer, eller om skog/lavland/høyfjell slås sammen til en komite, og at 

apport består slik det er i dag.  I flere år tilbake i tid har skog ikke hatt saker til 

behandling. Styret ønsker å sammensette en evt. ny fagkomite med kompetanse 

fra høyfjell/lavland og skog samt en vararepresentant.  Vedtak: Vi gjør en 

henvendelse til medlemsklubbene og ber om forslag på egnede kandidater 

til komiteen.  

 

Sak 28/19: Søknad om disp. til Mattilsynet for å behandle hunder for revens 

dvergbendelorm 

 Namdal FK disponerer terreng til sin jaktprøve som gjør at eneste adkomstvei 

går via Sverige, - en strekning på ca. 7 km.  Vedtak: Hver enkelt klubb må 

søke dispensasjon fra sitt lokale Mattilsyn. 

 

Sak  29/19: Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

 

Neste styremøte:  14. juni kl. 1500 på Quality Gardermoen Hotel. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


