REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
27.10.2020 KL 1900 –2110

Til stede:

Styremedlemmer:

Hans Einar Enoksen, Gry Eriksen, Tore Paulshus og
Knut Fredheim (kom inn kl. 19.40)
Torstein Dehn (Styremedlem i fravær av nest leder)

Fravær:

Styremedlem:
Varamedlem:

Knut Fredheim (Frem til kl. 19.40)
Sigmund Nyborg

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 115/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.
Sak 116/20

Gjennomgang av referat fra møte 21.09.2020
Vedtak: Godkjent.

Sak 117/20: Post:
1. Mail fra NESK 05.10. Raseklubben driver en vervekampanje og tilbyr da
redusert medlemspris fra 1. oktober ut året. NKK har full grunnkontingent.
Klubben synes NKK også kunne halvere sin grunnkontingent fra samme
dato og ut året for de klubber som ønsker å drive en vervekampanje. Enn
videre stiller NESK spørsmål ved avholdelse av generalforsamling. Om
dette kan gjennomføres, må man i tilfelle fravike ordinære rutiner i henhold
til lovverket. Må man søke NKK? Vedtak: Mailen har blitt besvart
tidligere. Vi ser an situasjonen når det gjelder avholdelse av
generalforsamling i 2021. Saken kan bli aktuell for de fleste av FKFs
medlemsklubber dersom situasjonen pga Covid-19 tilsier at slike møter
ikke kan avholdes, og FKF vil da kunne gjøre en henvendelse til NKK
på vegne av disse.

Sak 118/20: NKK RS lørdag 28. november 2020
NKK avholder sitt representantskapsmøte på Quality Airport Hotel,
Gardermoen 28.11. fra kl 0900 – 1800. Registrering fra kl 0900, møtestart kl
1000. Middag avholdes ikke pga smittevernhensyn. Påmeldingsfrist innen
06.11.2020. Alle styremedlemmene leser igjennom saksdokumentene, og
deretter tar man et eget møte med delegatene som skal på NKK RS 9.11. kl.
1900 hvoretter innlegg i saker fordeles på styremedlemmene. Vedtak:
Deltakere på NKK RS Hans Einar, Tore, Gry og Torstein. Vara: Ellen.
Ellen melder inn deltakelsen til NKK innen 6.11.
Sak 119/20: Igangsatt omorganisering av NKK
Som referert i Sak 113/20 sendte FKF brev til NKK HS og adm dir vedrørende
igangsatt omorganisering av NKK.
Vi har i ettertid hatt dialog med HS leder som har uttalt at den igangsatte
omorganisering kun omfatter den interne organisering av NKK.

Videre er det fremhevet at det igangsatte arbeidet ikke legger begrensninger
mht FKF og øvrige eieres innflytelse på fremtidig vurdering av organiseringen
av NKK.
Det ble fremhevet at FKF vil gis anledning til å bli hørt og involvert i forhold
av betydning for FKF ifbm vurdering av NKKs fremtidige organisering.
Fremtidig/videre vurdering av NKKs organisering vil være sak på neste RS.
Vedtak; Styret i FKF tar denne positive avklaring fra HS leder til
etterretning.
Sak 120/20: Disiplinærsak trakassering av tillitsvalgte
Leder orienterte. Disiplinærrådet har behandlet saken og oversendt sin uttalelse
til styret i FKF. Vedtak: Saken anmeldes til NKKs domsutvalg
Sak 121/20: Evt. saker til dommerkonferanse januar 2021
Hans orienterte. Knut mente at dommermangel burde bli et tema. Vedtak:
Knut følger opp med innspill til FKF DU.
Sak 122/20: Status dressurområde Hjerkinn
Dressurområde har vært meget godt besøkt siden åpningen. Det har vært et
meget populært tilbud til hundefolket! Spesielt har det vært mange besøkende
under jaktprøvene på Hjerkinn. Flere har kjøpt årskort. Etter den siste prøven
2.-4. oktober har det vært stille. Inntektene siden åpningen dekker den leie
FKF betaler til Statskog. Vedtak: Hans tar kontakt med Statskog for å
fullføre kontrakten.
Sak 123/20: Regnskap for 2019-2020
Regnskapet viser et overskudd på kr 86 775,86. Vedtak: Styret foreslår at
overskuddet legges til egenkapitalen.
Sak 124/20: Halvårsregnskap 1.4.-30.9.
Regnskapet viser et lite underskudd. Dette er ikke så uventet pga bl.a avlyste
jaktprøver vinteren 2020. Det er samsvar både på inntekts- og kostnadssiden i
forhold til budsjettet. Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 125/20: Innmeldt varsel 22.10.20
Saken ble behandlet av styret i FKF. Vedtak: Saken videresendes til styret i
NISK for behandling.
Sak 126/20: Søknad om godkjenning av Fase III instruktører
Norsk Engelsksetterklubb har sendt søknad til FKF om å få godkjent AnneGrethe Sætrang som Fase III instruktør. Søknaden er oversendt
Instruktørutvalget i FKF til behandling. Utvalget har behandlet søknaden og
gir sin enstemmige godkjenning.
Fase III søknad, mail 27.10. Gry orienterte.
Fase III søknad fra Ofoten FK og NISK Avd. 7 vedr godkjennelse av 3
instruktør. Vedtak: Anne-Grethe Sætrang godkjennes som Fase III
instruktør. Gry følger opp de øvrige søknadene.

Sak 127/20: Eventuelt
- Avlyse VM-uttak arrangementet? Torstein orienterte. VM-uttaket i høst
blir avlyst. Info må legges ut på FKFs nettside.
- Knut orienterte vedr. arbeidet innen gruppa som er nedsatt vedr.
dommermangel.

Neste styremøte: 24. november kl 1900 på Teams.
Referent: Ellen B. Dobloug

