
 

REFERAT FRA STYREMØTE   

 

14.04 2020 KL 18.45 –  21.45 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

 Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim  

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 44/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 45/20: Gjennomgang av referat fra møte 24.03.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 46/20: Post:  

  

1. Mail 24.03. fra NKK v/aktivitetsavdelingen vedlagt høring vedr reviderte 

regler for agilitystevner. Frist for innsending er 20. juni. Vedtak: Tas til 

orientering. 

2. Mail av 26.3. fra NKK administrasjonen vedlagt veileder knyttet til mva-

registrering. Saken må følges opp.  Vedtak: FKF ber om et møte med 

NKK for å drøfte både de rettslige og de praktiske forholdene. Tore 

tar initiativet til dette. 

3. Mail av 26.3. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon vedr 

redusert drift i NKK - 1. april permitteres store deler av staben i NKKs 

administrasjon på Holmlia helt eller delvis – avlysning og flytting av 

arrangementer og årsmøter – søknad om momskompensasjon m.m. 

Vedtak: Tas til orientering. 

4.  Mail av 31.3. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

informasjon om krisepakke til frivilligheten og søknadsprosessen rundt 

dette. NKK ønsker å sende inn en slik samlet søknad på vegne av alle de 

rundt 130 klubbene og forbundene som er berørt av situasjonen. Vedtak: 

Tas til orientering.  

5. Mail av 1.4. fra NKK v/leder organisasjons- og aktivitetsavdelingen 

vedlagt protokoll fra møte i NKK’s jakthundkomite 31. mars. Vedtak: Tas 

til orientering. 

6. Mail av 3.4. fra hovedstyret og administrasjonen i NKK med informasjon 

om NKK’s alvorlige økonomiske situasjon. NKK sparer på alle kostnader 

der det er mulig. I tillegg til at alle reisekostnader og all IT-utvikling ble 

stanset umiddelbart 12. mars, har NKK selvsagt stanset alle 

markedsføringskostnader, inklusive utsendelse av materiell til skolebarn. 

Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat denne gangen, medlemmene 

vil motta det digitalt for å spare trykke- og portokostnader, også 

produksjonskostnaden er tatt ned til et minimum.  

Dersom vi har et nedstengt Norge inn mot sommeren vil situasjonen bli 

kritisk. Da vil også helse- og registreringstjenestene bli berørt, og  



 

 

 

tjenestetilbudet fra NKK vil ikke kunne opprettholdes. Vedtak: Tas til 

orientering. 

7. Mail av 3.4. fra NKK v/leder organisasjons- og aktivitetsavdelingen med  

Informasjon om at Forskrift skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i 

oppdrett, forskrift og dyrepark som nå er fastsatt av Miljødirektoratet. 

- NKKs Jakthundkomite ber om innspill/ kommentarer til hvordan den nye 

forskriften berører de enkelte miljø. NJK ber om tilbakemelding så snart 

som mulig og innen 20.april. Styret i FKF gikk igjennom saken og 

utarbeidet en kommentar til forskriften. Denne ble av Lavlandskomiteen  

sendt lavlandsklubbene 04.04.20, lagt ut på FKF’s nettside og Facebook, 

samt  også sendt NJK v/NKK 09.04.2020.  

NJFF har nylig vært i kontakt med Tore vedr. forskriften.  Vedtak: Vi 

jobber videre med saken med sikte på å gi innspill til NJK/NJFF før 

20.4. 

8. Mail 06.04. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

informasjon om krisepakke til frivilligheten – hver klubb/forbund/region 

må søke om midler direkte fra ordningen gjennom et eget søknadsskjema, 

og IKKE via NKK, slik som nevnt i en tidligere mail. Søknadsskjemaet 

åpnes 14. april med en frist for innsending 21. april. Vedtak: FKF sender 

en mail til medlemsklubbene om at de må søke om refusjon innen 21. 

på bakgrunn av at NKK har frosset sine midler hvori inngår alle 

påmeldingsavgifter på jaktprøver.  FKF følger opp saken tett.  Se sak 

47/20 for ytterligere informasjon.  

9. Mail av 07.04. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon vedr 

stans i idretts- og kulturarrangementer til 15. juni.  Dette innebærer at alle 

terminfestede arrangement med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til 

dommer, og med arrangementsdato før 15. juni, vil måtte utsettes eller 

avlyses. For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil 

NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien. NKK 

informerer videre om at refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke 

skje foreløpig, også klubber og forbund må avvente refusjon. Vedtak: Se 

pkt 10. 

10. Mail av 10.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

veiledninger ved avlysninger av avlysninger og utsettelser av 

arrangementer. Vedtak: FKF har utarbeidet en risikovurdering for sine 

aktiviteter som sendes NJK før møte 15.4., se sak 48/20. 
 

Sak 47/20: Svar på informasjon fra NKK vedr refusjon av påmeldingsavgift ved 

avlyste prøver vinteren 2020 

NKK sendte 10. april en mail med informasjon med veiledninger ved 

avlysninger og utsettelser av arrangementer. I denne mailen forklarer NKK 

hvordan klubber, forbund og regioner som avlyser eller utsetter arrangementer 

i perioden 5. mars – 30. april kan søke kompensasjon etter regjeringens 

kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren etter 

nærmere betingelser. Melding om endring må også sendes til NKK. 

Rutinebeskrivelser for avlysning og utsetting av arrangementer var vedlagt 

mailen. 

Samtidig tar NKK opp igjen refusjon av påmeldingsavgift, og fastholder at 

dette må vente, da HS og administrasjonen - med bakgrunn i dagens situasjon - 

fortsatt arbeider med denne likviditetsavklaringen. Vurderingen av NKKs 

økonomiske situasjon på sikt er uoversiktlig så lenge NKK ikke vet hvordan 

smittetiltakene og begrensninger på arrangementer vil utvikle seg. Først når 

disse likviditetsavklaringen er gjort, vil HS gjøre en ny vurdering av vedtak  

 



 

 

 

30/20, slik at klubbene kan vurdere tilbakebetaling av påmeldingsavgift for 

deres avlyste arrangementer.  

Styret i FKF har nå utarbeidet et svar til adm.dir. og HS vedr refusjon av 

påmeldingsavgift, da det er styrets mening at påmeldingsavgiften ikke er noen 

del av NKK’s midler, og må tilbakeføres deltakere og arrangører så raskt som 

mulig, uavhengig av NKK’s likviditetsavklaring.  Vedtak: Styret godkjente 

svaret som blir sendt 15.4. til adm.dir. NKK og HS NKK. 

 
 

Sak 48/20: FKF’s aktiviteter frem til 15.6. i forbindelse med COVID-19 

Utstillinger: 

Samtlige utstillinger i regi FKF frem til 15.6. avlyses eller utsettes. Det er ikke 

forenlig med de bestemmelser som foreligger fra myndighetene (4 deltakere 

samtidig samt dommer). NKKs klubber, forbund og regioner må selv ta stilling 

til om deres terminfestede arrangementer i perioden frem til 15.06.2020 skal 

utsettes eller avlyses. NKK vil utvise stor fleksibilitet i fht arrangørenes ønsker 

og arrangør kan utsettes eller avlyse uten at dette vil få konsekvenser for 

fremtidige arrangement.  

Ny dato trenger ikke være på plass nå om man velger å utsette, den kan man 

komme tilbake til når forholdene ligger til rette for dette.  

Dersom arrangører ønsker å utsette arrangement nå, så vil det være mulig å 

avlyse disse senere dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig for arrangør 

å få til på et senere tidspunkt. 

Arrangører må på eget grunnlag beslutte om de ønsker å avlyse nå, eller 

forsøke å gjennomføre arrangementet senere i 2020 (gitt at dette blir mulig i fht 

nasjonale smittevernsbegrensninger). De klubber som ønsker å flytte 

utstillingene sine må ta kontakt med FKFs utstillingsutvalg for å få koordinert 

nye datoer.  

Risikovurdering for apportprøver: 

Det er tre apportprøver i perioden frem til 15.6. Vurderingen vil bli lagt frem 

for NJK i deres møte 15.4. 

Risikovurdering for jaktprøver: 

Knut har satt opp en risikovurdering vedr. avholdelse av jaktprøver i slutten av 

april.  Det står igjen 4 jaktprøver siste uken av april. Vurderingen vil bli lagt 

frem for NJK i deres møte 15.4. Vedtak: Vi tar kontakt med FKF’s 

utstillingskomite vedr utsettelse av utstillinger. Vurderingene vedr apport- 

og jaktprøver sendes NJK. 

 

Sak 49/20: Avlysning/utsettelse av Fuglehundtinget pga coronavirus? – Sak 37/20 

Etter henvendelse til Clarion Hotel i Stavanger med mulighet for å få en lengre 

utsettelse vedr avlysning av Fuglehundtinget 2020, har det kommet 

tilbakemelding om at avlysningen må skje innen 12. mai for å unngå å måtte 

betale for reserverte 30 rom.  Vedtak: Fuglehundtinget utsettes. 

Reservasjonen hos Clarion Hotel avlyses.  Nærmere informasjon vil bli 

sendt ut til medlemsklubbene.  

 

Sak 50/20: VK-hunder 

I prøvereglementet står det: Vinnerklasse (VK):  

En stor del av jaktprøvene har blitt avlyst de siste to sesongene - først grunnet 

hundesykdommen og nå Covid-19. Hvilken innvirkning får dette for VK? 

Vedtak: Sendes til DU, Raseklubbene og Datautvalget for vurdering.  

 

 

 



 

 

 

Sak 51/20: Eventuelt 

- Mulighet for  prøver høsten 2020.  Det vil gjelde både 1-dagers og 2-dagers 

prøve. Hans sjekker med NKK.  

 

Neste styremøte:   Tirsdag 22. april kl 19.00 på Teams.   

 

Referent: Ellen B. Dobloug 
 


