
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

26.05 2020 KL 2100 – 22.40 

 

 

Til stede:   

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

 Tore Paulshus og Knut Fredheim 

Varamedlemmer: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn   

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 70/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 71/20 Gjennomgang av referat fra møte 07.05.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 72/20: Post:  

  

1. Mail 07.05. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon vedr. 

reviderte veiledere for prøver og aktiviteter. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail 14.5. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

informasjon om at NKK har reddet aktiviteten frem til midten av oktober – 

helt uten myndighetenes hjelp.   Etter at NKK gikk ut med informasjon om 

den kritiske situasjonen har enkeltpersoner, klubber, forbund og regioner 

virkelig mobilisert for å redde NKK. NKK har fått inn gaver og donasjoner 

på totalt rundt 2,6 millioner kroner.  

Rundt 500 000 kroner er gaver og donasjoner fra enkeltpersoner og -tiltak. 

2,1 millioner er gaver og donasjoner fra klubber, forbund og regioner. 

NKK er kjent med at det er mange ulike innsamlingsaksjoner og aktiviteter 

på gang. Disse har foreløpig ikke kommet til utbetaling til NKK, og er 

derfor ikke med i summene beskrevet.  

I tillegg til gaver og donasjoner har NKK sentralt fått lån og lånetilsagn fra 

klubber, forbund og regioner på ca 2 millioner kroner. 

NKK har søkt om kr 1.181.000 fra den første krisepakken for frivilligheten. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Sak 73/20: Lån/bidrag fra FKFs medlemsklubber og evt lån fra FKF 

 FKF har sendt tre mail til medlemsklubbene 13. mai da klubbene hadde behov 

for tilleggsinformasjon vedr tidligere utsendt mail vedr. lån/bidrag til NKK. 

Frist for tilbakemelding var 25. mai.  21 medlemsklubber hadde innen 25.5. 

respondert på FKF’s henvendelse. Har fått informasjon om at det vil komme 

innspill fra ytterligere to klubber. Hans orienterte. Tore har hatt en samtale med 

hovedstyrets leder i dag og refererte fra samtalen. Mail vedr. dette har Tore 

sendt styremedlemmene tidligere i dag. Det er nå avklart at avlsdataene tilhører 

raseklubbene, og ikke NKK, i tilfelle NKK går konkurs. Styret diskuterte 

deretter bidrag/lån til NKK fra FKF.  Et eventuelt lån fra FKF må godkjennes 

av Fuglehundtinget. Vedtak: Det jobbes videre med saken. 



 

Sak 74/20: Tilbud kommunikasjonsarbeid 

Torstein orienterte. Spørsmålet er om hvordan FKF og klubbene takler media, - 

mht artikler og annet materiell som til tider dukker opp i diverse aviser og på 

nett. Sist en artikkel i Fredrikstad Blad. Torstein har hatt et møte med en 

tidligere journalist som har gitt et tilbud om «coaching» av styret, - med 

henblikk på at styremedlemmene bl.a. skal bli flinkere til å takle media. 

Vedtak: Saken følges opp på det fysiske styremøte på Gardermoen 17. 

juni.  

 

Sak 75/20: Eventuelt 

- NM Høst.  Felling før 10. september må avklares snarest. Søknad må 

sendes snarest. 

- Kandidater og saker til NKK RS må avklares i god tid.  

 

Neste styremøte:   17. juni på Teams kl 1700      

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


