
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN 

 

14. JUNI 2019 KL 15.00 – 17.00 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

Varamedlem: Torstein Dehn  

 

Frafall:  Styremedlem:  Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim 

  Varamedlem:  Sigmund Nyborg 

    

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Dessuten møtte møteleder Petter Elvestad. 

 

Sak 30/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 31/19: Gjennomgang av referat fra møte 07.05.2019 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 32/19: Post:  

  

1. Mail  14.05. fra NKK Organisasjonsavdelingen med innkalling til NKK 

Representantskapsmøte 30. november – 1. desember på Quality Airport 

Hotel Gardermoen. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail 23.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. bemyndige instruktører 

NKK. Iht. gjeldende utdanningsplaner for instruktørutdanning, skal 

instruktører dokumentere aktivitet for å opprettholde sin bemyndigelse.  

Dette er i utgangspunktet instruktørenes oppgave, men avholdelse av kurs 

må dokumenteres fra arrangør (klubb). NKK anmoder klubben om å sende 

inn dokumentasjon på aktivitet for de instruktører som er virksomme i 

klubben.  Type kurs, antall timer osv. er IKKE nødvendig, kun bekreftelse 

på at klubbens instruktører er aktive i forhold til sin bemyndigelse. 

Gjør oppmerksom på at klubber som allerede har rutine på dette ikke 

behøver å sende inn på nytt. Vedtak: Tas til orientering. Send info til 

klubbene.  

3. Mail 24.05. fra NKK Administrasjonen  vedlagt høringsdokumenter vedr. 

NKK’s strategier for perioden 2020-2022. Høringsfrist 24. august. Vedtak: 

Tore følger opp. 

4. Mail 31.5. fra NKK Administrasjonen vedlagt oversikt over de som er 

villige til å ta gjenvalg ved RS 2019. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail 31.5. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. utsatt frist gjeldende 

revidering av NKK’s fellesbestemmelser jaktprøver. Høringsfristen er nå 

15. juni 2019. Hans orienterte. Vedtak: Det er sendt svar fra FKF. 

6. Mail 31.5. NKK Aktivitetsavdelingen vedr. utsatt frist gjeldende revidering 

av NKK’s fellesbestemmelser andre prøver. Høringsfristen er nå 15. juni 

2019. Vedtak: Tas til orientering. 

7. Mail 4.6. fra NKK Organisasjonsavdelingen vedlagt ny oversikt NKK 

Disiplinærliste. Vedtak: Tas til orientering. 



 

 

 

 

 

 

Sak 33/19: Kjøreplan Fuglehundtinget – Hvem gjør hva? 

  Petter tiltrådte styremøtet kl. 16.45.  Man gikk igjennom saker til FT.  

 

Sak 34/19: Dommergodtgjørelse - skatteplikt 

Gry orienterte. Alt som blir utbetalt dommere under jaktprøver er underlagt 

rapportering på et eget skjema.  Det gjelder godtgjørelse hvor det ikke kan 

fremlegges kvittering (kjøregodtgjørelse). Vedtak: Gry utarbeider en 

brukerveiledning for hvordan dette skal håndteres av klubbene. Vil gjelde 

fom jaktprøvene høsten 2019. 

 

Sak 35/19: Nytt banner Norsk Derby 

Gry har foreslått en liten endring av banneret. Vedtak: Styret godkjente  

endringen. Ellen tar kontakt med trykkeri, og informerer Derby-

komiteen. 

 

Sak 36/19: Endring  av CACIT-tildeling  

Vefsn JFF fikk tildelt CACIT på sin prøve høsten 2019. De har i ettertid 

vurdert det slik at de vanskelig vil klare å få over 30 påmeldte VK hunder samt 

få problemer med nok dommere. Fellesmøtet i region Nordland Sør vedtok å 

tilby Salten FK sin prøve 21.-22.9. å overta Vefsn JFF sin CACIT.  FKF kan 

imidlertid – på bakgrunn av innhentet dokumentasjon – ikke se at det er 

grunnlag for å overføre CACIT til Salten FK. Forslag til vedtak: Vefsn JFF 

må gjennomføre sin prøve høsten 2019 med CACIT.   

   

Sak 37/19: Eventuelt 

  Tore har mottatt henvendelse fra NGK vedr. GDPR. 

  Forsikring for medlemsklubbene vedr styrets ansvar.   

  To alternativer: Den ene mulighet kan være en felles polise som dekker alle 

klubber, den andre en polise til hver klubb.  Vedtak: Ellen sjekker med 

Gjensidige. 

   

 

Neste styremøte:  Møte på Skype 25. juni kl. 20.00  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


