
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

 

9. april 2019 KL 1900 - 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Tore Paulshus, Gry 

Eriksen, 

Varamedlem: Torstein Dehn (styremedlem i Elisabeth’s fravær) 

 

Fravær: Styremedlem:  Elisabeth Kallevig 

  Varamedlem:  Sigmund Nyborg   

   

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 125/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

Sak 126/19: Gjennomgang av referat fra møte 05.03.2018 

  Kommentar: Sak 121/19 må følges tett opp i god dialog med FKF DU. 

  Vedtak: Gjennomgått. 

   

 

Sak 127/19: Post:  

  

1. Mail 8.3. fra NKK Administrasjonen vedr. innsending av forslag på egnede 

kandidater til å motta NKK’s hedersbevisninger, - dvs. Sølv/Gullmerke og 

Oppdretterpris 2019. 

Vedtak:  Tas til orientering. 

2. Klubbinformasjon fra NKK 8.3. vedr. å søke om momskompensasjon for 

regnskapsåret 2018.  Søknadsfristen er 1. juni 2019.  

Vedtak: Ellen følger opp.  

3. Mail  fra NKK Aktivitetsavdelingen 4.4. vedr budsjett – 

utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere.  NJK har avholdt møte 

27. mars og behandlet økonomisk støtte til dommerutdanning med følgende 

vedtak: «Nkks Jakthundkomite vedtok å følge RS vedtak, og ber derfor 

klubbene om å søke på nytt om midler til dommerutdanning, nå for en 5 års 

periode».  NKK ber derfor om innspill til budsjett 2020-2024 når det 

gjelder støtte til utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere, og 

fristen er 1. mai 2019. Vi har hentet i tallene, så dette gjør vi ikke noe med.  

Vedtak: Denne mailen er ikke i henhold til beslutningen på NKK RS 

høsten 2018.  Hans følger opp saken. 

 

 

Sak 128/19: Bytting av prøver på Kongsvold 2021 

Nordenfjeldske FK har 5.12.2018 sendt en forespørsel til styret i FKF vedr. 

bytting av sin prøve på Kongsvold 2021 pga av at klubben er 100 år i 2021 og 

ønsker å bytte sin Derby-helg 24.-26.9.2021 til første prøve den 27.-29.8.2021.  

Arrangør denne helgen er opprinnelig Trippel/NVK. Trippel/NVK vil i tilfelle 

bli arrangør av Norsk Derby i 2021.  Vedtak: Det er FKF’s innstilling at 

Nordenfjeldske FK får innvilget sin søknad.  FKF informerer NVK.  



 

Sak 129/19: Fagkomite for skogfuglprøver 

En av representantene i komiteen ønsker avløsning. Vedtak: Saken utsettes til 

neste styremøte. 

 

Sak 130/19: Statutter for kåring av årets hunder i FKF må korrigeres pga endringer i 

championatregelverket ifm unghundmesterskap – utsatt sak 115/19. 

 Torstein orienterte. Det ble foreslått enkelte endringer i forhold til det 

fremlagte forslag.  Vedtak: Torstein korrigerer statuttene.  

 

Sak 131/19: Forslag til presisering av jaktprøveregelverkets pkt. 4.3.1. 

Apportbevisprøve 

Dommerutvalget har utarbeidet et forslag som de ber styret vurdere. Styret 

diskuterte forslaget og kom med enkelte kommentarer samt forslag til 

endringer. Vedtak: FKF stiller seg positiv til presiseringen.  

 

Sak 132/19: FKF DU innstilling til dommere høstens høystatusløp 

  Styret gjennomgikk listen. Vedtak:  Styret godtar forslaget fra FKF DU. 

  Ellen svarer FKF DU. Dommerlisten legges ut på FKF’s nettside. 

 

Sak 133/19: Dropbox – Løsninger. 

Knut orienterte. Dropbox har ikke noen norsk kundeservice. Dette er en 

ulempe når man ønsker bistand. Den Dropbox varianten vi har i dag går det 

heller ikke an å ta backup av.  Vedtak: Gry undersøke saken videre. 

 

Sak 134/19: Opprettelse av Facebook-side. 

Knut orienterte.  Det finnes knapt nok en organisasjon i Norge som ikke har en 

Facebook-side, - alle raseklubber har det også. Gry kom med forslag vedr. 

håndtering av Facebook-innlegg.  Vedtak: Hans lager forslag til en 

Facebookside.  

 

Sak 135/19: Deltakelse i VM 

NKK har informert en av raseklubbene om at halekuperte hunder ikke kan 

representere Norge i VM for stående fuglehunder, da halekuperte hunder i 

henhold til NKK’s regler ikke kan representere Norge. Dette er veldig 

overraskende da NKK tidligere har godkjent slik deltakelse i VM. 

Vedtak: Elisabeth følger opp saken mot NKK. 

 

Sak 136/19: Varsel sak 1-4 

Hans og Tore orienterte. Styret diskuterte det fremlagte forslag til svar. 

Vedtak: Hans følger opp saken videre. 

 

Sak 137/19: Endringsforslag lover FKF 

Tore orienterte.  Det er ikke noe annet enn små formelle endringer. Vedtak: 

Tore endrer dokumentet. 

 

Sak 138/19: Merverdiavgift 

Tore orienterte.  Han har sendt ut en mail sent i dag.  Bakgrunnen for mailen 

som inneholder to ting: Skal vi be noen om å vurdere den foreliggende 

situasjonen når det gjelder mva, samt få oppgitt et prisestemat for å få dette 

avklart. De konklusjoner som er trukket så langt er vi usikre på er korrekt 

rettslig. Det startet med den uttalelsen NKK innhentet i 2012 hvor det der var 

bl.a. var tatt opp om vår aktivitet, eller deler av denne, kunne falle inn under 

idrettsfritaket.  Det ble konkludert raskt at det forutsatte at man var medlem av 

NIF (Norges Idrettsforbund). Lovteksten sier ikke noe om dette. Er den 

aktiviteten som vi holder på med næringsmessig virksomhet i avgiftsmessig 

forstand? Vi kan ikke se at dette er tilstrekkelig vurdert om dette er korrekt. 



Skal vi foreta en selvstendig vurdering rundt det?  Eller skal dette overlates til 

NKK? Det er umulig å si i dag hva svaret kan bli. Vedtak: Tore tar kontakt 

med NKK. Hans tar kontakt med NHF.  

 

Sak  139/19: Eventuelt 

- Status Håndbok for prøvekomiteer: Ellen orienterte. 

- Erfaringer med elektronisk evaluering: Knut orienterte.  Responsen har 

vært stor. Det må gjøres noen korrigeringer. Knut tar kontakt med Håkon. 

 

   

 

Neste styremøte:  Tirsdag 7. mai på Gardermoen kl 14-20 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


