
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

17.06 2020 KL 1700 – 1925  

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig,  Gry Eriksen, 

 Tore Paulshus og Knut Fredheim (forlot møtet kl 18.30) 

Varamedlemmer: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn (forlot møtet kl 

18.45)  

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 76/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 77/20 Gjennomgang av referat fra møte 26.05.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 78/20: Post:  

  

1. Mail fra NKK organisasjons- og aktivitetsavdelingen vedlagt referat fra 

møte i NJK 9. juni 2020. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail fra NKK organisasjons- og aktivitetsavdelingen vedlagt høring vedr. 

utdanningsregler instruktører trinn III. Frist 15.9.2020. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

Sak 79/20: Årsberetning FKF 2019-2020 

 Årsberetningen er nå ferdig, og styret gikk igjennom hele beretningen for 

kvalitetssikring.  Frist for påmelding til «Fuglehundtinget» 18. august er satt til 

28. juli.  I år blir «Fuglehundtinget» et heldagsmøte på Radisson Blu hotell på 

Gardermoen pga Covid-19 situasjonen. Vedtak: Beretningen legges ut på 

FKF's nettside og sendes medlemsklubbene. 

 

Sak 80/20: Søknad MD felling NM Høyfjell 

FKF søkte Miljødirektoratet i 2019 om å få dispensasjon til å felle under NM 

Lag og NM Individuelt, men fikk avslag.  Ved ny henvendelse med 

tilleggsinformasjon fra FKF innvilget MD søknaden, men anførte at FKF ikke 

kunne regne med å få innvilget en slik søknad for neste års arrangement.  FKF 

har derfor hatt kontakt med en fagperson innen økologi, jakt og viltforvaltning 

og vedkommende har utarbeidet en vurdering av bestandsmessige 

konsekvenser ved felling av lirype utenom jakttid.  FKF vil nå sende en ny 

søknad om dispensasjon fra fellingsbestemmelsene vedr NM Lag og NM 

Høyfjell 2020. Vedtak: Søknad til MD sendes snarest. 

 

Sak 81/20: Utvidet VK-billett 

FKF har mottatt en henvendelse den 02.06.20 fra Raseutvalget vedr utvidet 

frist for fornyelse av VK-billett. FKF avventer saken. Vedtak: Saken utsettes 

til høstsesongen er ferdig for å få et fullt bilde av hvordan sesongen 2020 

har forløpet.  Datautvalget kontaktes med anmodning om nødvendig 



uttrekk for utvidelse av VK-billetten. FKF DU tilskrives om en anbefaling 

til styret vedr. utvidet VK-billett.  Vi tilskriver RU om dette. 

 

Sak 82/20: Kommunikasjon – Media.  Se sak 74/20. 

Vedtak: Saken settes opp som informasjonssak i forbindelse med 

Fuglehundtinget (etter at Fuglehundtinget er avsluttet) dersom tiden 

strekker til. Medlemsklubbene informeres om saken i forkant. Torstein 

følger opp.  

 

Sak 83/20: Disiplinærsak DR 05/20 

 Saken har vært til vurdering hos disiplinærrådet. Saken ble ferdigbehandlet av 

styret under dagens styremøte og styret var enstemmig. Vedtak: 

Vedkommende ilegges reaksjon etter NKKs lover. 

 

Sak 84/20: Eventuelt 

- Elisabeth tok opp økning av antall utstillinger i NKK.  

- Tore: Forberede kandidater for valg til NKK RS. Samt saker til NKK RS, 

frist 15. august. 

 

Neste styremøte:  Tirsdag 4. august kl 1900 på Teams.      

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


