
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

3. SEPTEMBER 2019 KL 20.00 – 22.10 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim 

Varamedlem: Sigmund Nyborg 

     Torstein Dehn 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 61/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 62/19: Gjennomgang av referat fra møte 06.08.2019 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 63/19: Post:  

  

1. Mail 27.08. fra NKK Organisasjonsavdelingen   vedr søknad om tilskudd 

til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressurser. 

Frist for innsendelse av søknad 15.9. Vedtak: Mailen er videresendt 

FKF’s medlemsklubber til orientering, da det kan være flere klubber 

som har aktiviteter for nybegynnere som kommer inn under dette. 

 

Sak 64/19: Felling på Kongsvoll – Andre steder før 10.9. – Styrets syn og videre 

arbeid rundt dette (har innvirkning på terminliste 2020). 

Søknaden til Miljødirektoratet om fellingstillatelse for prøver før 10. sep. i 

kommunene Dovre og Oppdal ble avslått.  Ny henvendelse fra styret i FKF til 

MD med mer utfyllende informasjon resulterte i at tillatelse til felling ble gitt 

5.9. og 8.9. 

MD fremholder, imidlertid, i sin omgjøring av vedtak om felling, at FKF ikke 

kan påregne at en slik dispensasjon vil bli gitt neste år (2020).  De sier videre at 

det skal være, uten vesentlig ulempe, muligheter for at denne aktiviteten 

gjennomføres innenfor ordinær jakttid for artene. 

Det er søkt på nytt med ny informasjon, og det ble fra MD gitt fellingstillatelse 

for NM Høyfjell. Vedtak: Det søkes å få et møte med MD raskt og før 

fristen for søknader om jaktprøver 1. november.  Knut utarbeider et 

høringsskriv som sendes medlemsklubbene. 

 

Sak 65/19: Høringer vedr. viltforskriften samt naturmangfoldloven og 

rovviltforskriften. 

Fristen for innsendelse 15. september til NKK.  Vedtak: Tore gjennomgår 

høringen og gir tilbakemelding. Elisabeth tar kontakt med Oddgeir 

Andersen. 

 

 

 

 



 

Sak 66/19: Merverdiavgiftsaken 

  Tore orienterte. Dialogen med NKK har vært positiv. Det jobbes videre med  

saken.  Det vil utarbeides et skriv som skal sendes ut til klubbene.  Saken har 

høy prioritet hos NKK. 
 

Sak 67/19:  Endring lover for FKF – Henvendelse fra NKK 

 Tore orienterte. 

 Lovene har blitt godkjent av NKK.  Vedtak: Ellen sender lovene til 

webmaster for publisering på FKF’s nettside. Kommentarene til lovene 

må oppdateres.  Tore lager et utkast.  

 

Sak 68/19: Disiplinærsak 3/19 og 4/19 

 Hans orienterte.   

Vedtak: Tore ser på formuleringen av tilbakemeldinger til partene.   

 

Sak 69/19: Halekupering – status 

 Elisabeth orienterte. Saken er nå endelig løst i NJK i dag. Det blir satt ned en 

arbeidsgruppe. Det er akseptert at de to omdiskuterte hundene deltar i VM i år. 

Vedtak: FKF vil trekker innsendt RS-sak til NKK etter at referat fra møte 

er mottatt. 

 

Sak 70/19: Revidert lavlandsinstruks 

 Elisabeth orienterte.   Er behandlet på mail og sendt til lavlandsarrangørene. 

Torstein hadde en noen innspill til instruksen for å klargjøre innholdet. 

Elisabeth tar med innspillene til møte i morgen. Vedtak: Ellen sender 

instruksen til Håkon for publisering på FKF’s nettside.  

 

Sak 71/19: VM-komite – Nytt medlem 

 Elisabeth orienterte. For å sikre kontinuitet må det velges en person til. 

Vedtak: Elisabeth forhører seg med foreslåtte kandidater og følger opp 

saken. 

 

Sak 72/19: Opplegg for FKF’s gjester under NM Høyfjell 

 Hans orienterte. Han har hatt telefonkontakt med adm.dir. i NKK, Torbjørn 

Brenna og foreslått et program for han under NM. Det har han takket ja til. 

Brenna vil bli på arrangementet fra onsdag til søndag.  Han vil være med ut i 

terrenget flere dager, bl.a. under finalen søndag og vil bli oppfordret til å dele 

ut NKK’s plakett til vinneren av NM Høyfjell.  

 

Sak 73/19: Eventuelt 

- Rogaland FK har på vegne av FKF innhentet tilbud fra Clarion Hotel Air 

og Quality Airport Hotel, Stavanger.  Begge hotell ligger nær Sola flyplass. 

Tilbudet fra Clarion Hotel Air er akseptert.  Pris er noe rimeligere enn 

forrige års FT på Gardermoen. Dato for FT 2020: 5.-7. juni 2020.  

-  Har FKF behov for ett «arkiv». Forslag til arkiv i Dropbox.  Knut 

orienterte.  Knut jobber videre med forslaget.  

- En arrangør har gjennomført en 3-dagers jaktprøve med over 60 startende 

hunder, der bare 19 hunder går videre til semi/finale, der man velger å sette 

opp to semi-partier og ikke kjøre finalen på dag 2 når det er mindre enn 21 

hunder. Styret i FKF gir FKF DU i oppdrag å innhente informasjon av 

arrangøren og NKK’s representant vurdering av hendelsen. Vedtak: FKF 

DU informerer styret i FKF når svaret foreligger for videre vurdering.  

 

Neste styremøte: 1. oktober på Gardermoen kl. 19.00  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


