
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

21.09.2020 KL 2000 – 21.30 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen og Tore Paulshus 

Varamedlemmer: Sigmund Nyborg  

Torstein Dehn er formeldt styremedlem i Knut’s fravær 

Fraværende: Styremedlemmer: Knut Fredheim    

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 109/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 110/20 Gjennomgang av referat fra møte 01.09.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 112/20: Post:  

1. Notat fra RU 1.9. vedr StM og Ms i Dogweb. 

 Saken kom inn til RU fra en arbeidsgruppe i FKF som har sett på 

misforhold mellom StM og Ms. Det var overaskende at forholdet var såpass 

stort mellom egnestand og makkerstand. Estimert til 30%. Da raseklubbene 

bruker dette i sitt avlsarbeid, ser RU det slik at det er viktig at 

informasjonen også kommer ut til prøveledelser rundt om i landet, -temaet 

må presenteres på dommermøter på alle prøver. Ikke minst må NKK 

representanten være nøye med å gå gjennom kritikkene og ha søkelys på 

dette. Prøvelederne må også presisere dette for vedkommende som skal 

punsje kritikker i DOGWEB, slik at dette blir riktig. Da raseklubber bruker 

egenprestasjoner til å presentere avlshunder, så er dette viktig at det blir 

korrekt. RU foreslår at FKF sender ut en felles e-post til alle prøve 

komitéer/prøveledere med info om at StM og MS blir nøye fulgt opp ved 

kritikkskrivingen. Vedtak: Dette er et dugnadsarbeid for dommere, 

NKK rep og prøveledelse. Partene må være behjelpelig med å 

kvalitetssikre at registreringen blir korrekt.  Etter endt sesong vil vi 

regne ut prosenten på nytt og se om misforholdet har bedret seg. 

 

Sak 113/20: Igangsatt omorganisering av NKK  
Tore orienterte. Det har blitt tydeliggjort etter at all aktivitet ble stoppet 12. 

mars, at NKK slik den fremstår i dag ikke er solid nok til å overleve kriser uten 

bistand utenfra. Det må være naturlig at NKK involvere sine eiere, dvs. 

medlemsklubber, forbund og regioner, i det videre arbeidet med å bygge et nytt 

og fremtidsrettet NKK. Det må foretas en grundig vurdering av hvordan NKK 

skal være videre fremover. Tore har utarbeidet et forslag til brev til NKK. 

Styret er enig i innholdet i skrivet, - det er viktig å få fram at vi må være 

informert og involvert i omorganiseringen.  Vedtak: FKF sender ferdig 

utarbeidet skriv til hovedstyret i NKK og adm. direktør snarest.  



 

  

Sak 114/20: Eventuelt 

 Sigmund orienterte om at det i dag ikke er etablert noen prosedyre som dekker 

avautorisering av dommere i henhold til jaktprøvereglene kapittel 8, utenom for 

forhold begrunnet i adferd som skal behandles etter NKKs lover kapittel 7.  

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og ber DU utarbeide et 

forslag til prosedyre som dekker også de andre forhold som kan medføre 

avautorisering og som er nevnt i kapittel 8 i jaktprøvereglene.  

 

 

  

Neste styremøte:  13. oktober kl 1900 på Teams.   

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


