REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
24.11.2020 KL 1900 – 21.35

Til stede:

Styremedlemmer:

Fravær:

Varamedlem

Referent:

Ellen B. Dobloug

Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen, Tore Paulshus,
Knut Fredheim og
Torstein Dehn (Styremedlem i fravær av nest leder)
Sigmund Nyborg

Sak 129/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.
Sak 130/20

Gjennomgang av referat fra møte 09.11.2020
Vedtak: Godkjent.

Sak 131/20: Post:
1. Mail 9.11. fra Hovedstyret i NKK med utdypende informasjon om økt
grunnkontingent for 2021 med kr 700. Vedtak: Tas til orientering.
2. Mail 17.11. fra NKK DU vedlagt oversikt over oppmeldte 24 kandidater til
Kongsvold 1 til høsten 2021. Kandidatene kommer fra Finnmark/Troms,
Nordland, Vestlandet, Trøndelag og Østlandet. Vedtak: Tas til
orientering.
3. Mail fra NKK Aktivitetsavdelingen 19.11. vedr oppnevning av NKK’s
komiteer og utvalg 2021-2022 vedlagt oversikt over perioden for
representanter 2020-2021. Vedtak: Saken følges opp.
4. Mail NKK Aktivitetsavdelingen 20.11. vedlagt protokoll fra møte i NJK 10.
november. Vedtak: Tas til orientering.
Sak 132/20: NKK RS 2020
NKK har sendt ut mail til klubber og forbund om at NKK RS 2020 er utsatt til
2021.
Utdrag fra mailen:
«Med den økende smittetrenden vi har sett i flere uker, er det kommet stadig
nye og strengere smitteverntiltak, både nasjonalt og lokalt. Blant annet har
Oslo, og tilgrensende kommuner innført forsterkede smitteverntiltak de siste
ukene og dagene. I går, 18. november, fikk Hovedstyret i NKK meldingen om
at Ullensaker kommune stenger for arrangementer, og at hotellet der teknisk
produksjon skulle gjennomføres har fått forbud mot å gjennomføre innendørs
arrangementer fra 19. november. Flere kommuner vurderer det samme, og
situasjonsbildet 1-2 uker frem i tid er uoversiktlig.
Det som derimot er sikkert er at vi stadig oppfordres til å ikke reise, og til å
begrense antall nærkontakter. Til å sammen gjøre det vi kan for å begrense
smittespredningen. Med dette som bakgrunn ser ikke Hovedstyret det som
forsvarlig å samle de rundt 10 personene som må til for å trygge teknisk
produksjon av Representantskapsmøtet.

Hovedstyret vil holde nytt ekstraordinært HS-møte tirsdag neste uke, og vil i
etterkant av dette komme med mer informasjon om veien videre frem mot det
utsatte RS2020. Vi ber om forståelse for at ikke alle spørsmål dere måtte ha
rundt følgene av utsettelsen kan besvares umiddelbart, og forsikrer om at vi
jobber for å finne gode løsninger og gi dere god informasjon om prosessene
fremover.» Vedtak: FKF vil vurdere ytterligere oppfølging etter
informasjon fra ekstraordinært HS-møte.
Sak 133/20: Terminliste jaktprøver 2021
Knut orienterte.
Det er kommet inn 197 søknader om jaktprøver for 2021.
Det har kommet inn kommentarer fra Samordningsutvalgene.
Det videre arbeide nå er at NKK skal ha tilbakemelding på rettelser. Det er 19
CACIT høst, 1 skog og 5 lavland og 25 vinter. Dette er godt fordelt mellom de
forskjellige aktiviteter.
Fullkombinert 12 prøver – ingen anmerkninger.
Apportprøver, 27 prøver – ingen merknader.
Lavland – starter 1. oktober til 8. november. En prøve sent i november.
Skog – populært. Lang periode med prøver.
Fra båndtvangen oppheves og frem til NM er det mange prøver, - over 50 i
samme periode! Det kan vise seg problematisk å få nok dommere med så
mange prøver over en begrenset periode.
Høstprøver – 47 prøver, 4 flere enn i 2020.
19 CACIT fordelt, 3 søknader ikke imøtekommet.
Vinter – 55 prøver, 2 flere enn i 2020. 25 CACIT fordelt, 5 søknader er avvist
vedr. CACIT.
Vedtak: Knut sender mail til NKK v/Eva Pedersen vedr. endringer på
terminlisten.
Sak 134/20: Søknad om godkjenning av Fase III instruktør
FKF har mottatt søknad vedr godkjenning av nye Fase III Instruktører og FKF
Instruktørutvalget har behandlet søknaden med følgende innstilling: Geir Rune
Stensland og Jørn Garnes anbefales godkjent som Fase III instruktør. Vedtak:
Styret i FKF slutter seg til Instruktørutvalgets innstilling.
Sak 135/20: Nytt medlem Derby-komiteen
Morten Risstad har sittet i tre år i komiteen for Norsk Derby, og trer derfor ut
av komiteen pr 31.12.2020. Komiteen har oversendt sitt forslag på nytt
medlem i komiteen fra 2021 og dette er Grete Haugan Sætrang. Grete Haugan
Sætrang har lang erfaring i ledelse av jaktprøver for flere hundeklubber og er
meget dyktig. Gjenværende medlemmer er Rune Frankmoen (leder) og Mona
Aakervik. Vedtak: Styret i FKF slutter seg til Derby-komiteens forslag.
Styret i FKF ønsker å takke Morten Risstad for hans innsats i komiteen i
de tre foregående år.
Sak 136/20: Bekymringsmelding fra Avdelingene i NISK
Hans orienterte. Styret behandlet den oversendte bekymringsmelding og kom
med kommentarer til foreslåtte løsninger. Vedtak: Tore følger opp saken.

Sak 137/20: Eventuelt
- Hans orienterte vedr. en varslingssak.

Neste styremøte:

Torsdag 10.12. på Teams.

Referent: Ellen B. Dobloug

