
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

05.03.2019 KL 1900 – 21.50 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim, 

Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

Varamedlem: Sigmund Nyborg (forlot møte kl. 20.20) 

 

Fravær: Varamedlem:  Torstein Dehn  

   

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 110/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

Sak 111/19: Gjennomgang av referat fra møte 29.01.2019 

  Vedtak: Gjennomgått. 

 

Sak 112/19: Post:  

  

1. Mail 29.01. fra Norsk Engelsksetterklubb vedr. endring av klubbens lover 

og valg. Vedtak: Saken er videresendt BIT Gr. 7. 

2. Mail 29.1. fra Nordenfjeldske Fuglehundklubb som informerer om at 

klubben fyller 50 år i 2019.  Klubben ble stiftet 4. mai 1969.  Jubileet skal 

feires 23. november 2019. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail 01.02. fra NKK Organisasjonsavdelingen vedlagt disiplinærliste pr. 

31.1.2019.  Listen er utsendt alle klubber og forbund. Vedtak: Tas til 

orientering.  

4. Mail 04.03. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt mal for 

fellesbestemmelsene for jaktprøver – høringsutkast.Vedtak: Mailen er 

videresendt FKF DU for behandling.  

5. Mail av 04.03. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt fellesbestemmelser 

for prøver – andre prøver. Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Sak 113/19: Forsikring FKF jaktprøver 

Møre og Romsdal FK har i mail 6.02. tatt opp spørsmålet om forsikring for 

deltakere på jegerprøvekurs etc.  

 

FKF har en forsikring i Gjensidige som omfatter: 

 

1. Eiendeler i bygning hvor-som-helst i Norge (pokaler Høyfjell, Lavland, 

Vinter) 

2. Ansvarsforsikring 

3. Ansvar for styret 

 

Når det gjelder ansvarsforsikring gjelder det «fuglehundprøver i hht 

terminliste. Ca 175 prøver pr. år. Dommer og jury er medforsikret.» 



 

 

 

Hvilket ansvar dekkes: 

Erstatningsansvar for skade på tredjemanns person eller ting når: 

-        Skaden er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er angitt i 

forsikringsbeviset. 

-        Sikrede er erstatningsansvarlig i henhold til gjeldende rett. 

-        Skaden er konstatert i forsikringstiden. 

 

Det skulle derfor ikke være nødvendig med noen ytterligere forsikring? 

Vi har forsikring som omhandler terminfestede arrangementer, og avholder 

ikke jegerprøvekurs. Vedtak: Når det gjelder kurs Fase I og II, tar FKF 

kontakt med forsikringsselskapet for å høre om dette går under den 

forsikring som er tegnet. 

 

 

Sak 114/19: Regnskap FKF 3. kvartal pr. 31.12.18 – Utsatt sak 107/19. 

Gry orienterte. Styret diskuterte diverse poster i forhold til budsjett. Det ble 

foreslått at det burde lages budsjett for de aktiviteter som foregår i FKF’s regi. 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 115/19: Statutter for kåring av årets hunder i FKF må korrigeres pga endringer i 

championatregelverket ifm unghundmesterskap. 

Championatregelverket er blitt endret ifm med endring av jaktprøveregelverket 

med virkning fra 1.1.2019. Endringene ligger i unghundmesterskapene. Da 

statuttene for kåring av åretshunder i FKF er basert på dette regelverket må de 

korrigeres. Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 116/19: Mandat disiplinærråd 

Tore orienterte. Det har kommet en tilbakemelding fra deltakerne i rådet. Tore 

har gått igjennom kommentarene. Det vil være nødvendig å renskrive et justert 

mandat. Vedtak: Knut renskriver mandatet. 

   

Sak 117/19: Krav til hunder som deltar på taksering i regi av Statskog 

FKF får fra tid til annen tilbakemeldinger om at vi må bidra til at det stilles 

strengere krav til hundene som skal delta på rypetaksering. Det er i dag lite 

konkrete krav til dette i forbindelse med gjennomføringen. Denne saken er blitt 

diskutert med Statskog på dialogmøtet 8.1.2019. Statskog oppfordret FKF til å 

sende inn forslag til krav som bør stilles til hundene som deltar på 

rypetaksering. Vedtak: Det er blitt utarbeidet et forslag som ble 

gjennomgått av styret.  Det jobbes videre med saken.  

 

Sak 118/19: Ordstyrer til Fuglehundtinget 2019 

Etter at vår trofaste ordstyrer igjennom mange år ble takket av under 

Fuglehundtinget i Bodø, må vi se etter hans etterfølger. Vedtak: Tore jobber 

med nevnte kandidater frem til neste styremøte.  

 

Sak 119/19: Status i høringen fra MT «Konkuransedyrforskriften» 

Tore orienterte. Har sendt ut et siste utkast i dag.  Det skulle nå være klart til 

utsendelse.  Tore har vært i kontakt med saksbehandler i Mattilsynet.  Vedtak: 

Styret vedtok at høringssvaret blir sendt inn før fristen 8.3. 

 

Sak 120/19: Status i høringen om «Fjelloven» 

Knut orienterte.  Høringen har vært sendt ut til våre medlemsklubber. Det var 

mange som var enig med FKF’s forslag til høringen.  Det er mange som har 

levert inn innspill, - kommuner, lag og foreninger. Mange er opptatt av at det  



 

 

 

skal være slik det er i dag. Vedtak: FKF leverte sitt innspill innen fristen 

28.2. Høringen legges på FKF’s nettside. 

 

Sak 121 /19: Rapport uønsket hendelser (RUH) ifm dommerprestasjoner 

Det har i flere år vært ønskelig med et kvalitetssikringssystem for 

dommerprestasjoner for våre dommere uten å lykkes med å få det til. Det har 

tidligere vært drøftet flere varianter i LD, FKF DU og dommerkonferanser. 

Styret i FKF meldte dette inn som sak til dommerkonferansen i 2019 der vi 

ønsket at dommerne selv skulle foreslå en måte å gjøre dette på som de kunne 

akseptere via LD.  

 

Utdrag fra referat Dommerkonferansen 2019: 

 

Evaluering av dommere: 

Langvarig diskusjon og mye engasjement rundt dette.  Ulike meninger og 

ambivalens til å bli evaluert. Majoriteten ser et behov, men mye fokus på at det 

er praktisk og ressursmessig er vanskelig å få til på en god nok måte.   

Konsensus om avvisning av tilbakemelding fra deltakere og evaluering fra 

andre dommere på partiet. 

Forslag om at dommere kan benytte et anonymt meldesystem etter modell fra 

arbeidslivet (RUH; rapport om uønsket hendelse). Blir det mange slike på en 

og samme dommer så kan DU eventuelt via LD ta en prat med vedkommende. 

Etterhvert flertall i salen for å utrede bruk av RUH videre. Styret i FKF 

oppfordres til å utrede dette, teknisk og på andre måter. 

 

Vedtak: Som ett ledd i arbeidet med å kvalitetssikre dommernes arbeid er 

det laget et rapporteringsskjema hvor dommere i partiet kan gi 

tilbakemelding på dommers prestasjoner. Det benyttes en modell fra  

arbeidslivet (RUH; rapport uønsket hendelse). Det gjelder både positive og 

kritikkverdige forhold i forbindelse med dommergjerningen. Rapporten 

vil bli behandlet anonymt. 

Rapporteringen foregår elektronisk via FKFs nettside under meny 

dommerutvalg. Skjema sendes automatisk til FKF DUs sekretær. 

Gjennomføres i 2019.  Evalueres etter 2019-sesongen.   

 

Sak 122/19: Forslag til styremøter frem mot Fuglehundtinget 

  April: Tirsdag 9. april kl 1900 på Skype  

Mai:    Tirsdag 7. mai kl 1400-2000 på Gardermoen (primært gjennomgang 

årsmelding). 

 

Sak 123/19 NKKs utdanning av eksteriørdommere 

Elisabeth orienterte. Det er behov for rekruttering av eksteriørdommere til 

Gr.7. Utdannelsen oppfattes av mange som lang, tidkrevende, dyr og for mye 

fokus på andre grupper. RU har tidligere bedt FKF se nærmere på dette. 

FKF har hatt møte med NKK og samtaler med både erfarne og nyutdannede 

eksteriørdommere for å vurdere om utdanningen kan forenkles. Vi har også 

vært i kontakt med en erfaren svensk dommer ettersom det viser seg at det også 

er mangel på rasespesialister der. Vedtak: Styret vedtok at utarbeidet brev 

til RU oversendes.  

 

 

 

 

 



 

Sak  124/19: Eventuelt 

  Lavland – rullering høystatusløp. Elisabeth orienterte. 

  Ekstra terreng under Norsk Derby. Knut orienterte. 

  Disp. fra felling før 10. september. Knut orienterte.  

  Opprettelse av Facebook. Knut orienterte.  

 

   

   

 

Neste styremøte: Tirsdag 9. april kl. 1900 på Skype 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


