REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
03.6.2021 KL 19.00 – kl 21.05
Til stede:

Styremedlemmer:

Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Gry Eriksen og
Tore Paulshus
Torstein Dehn
Sigmund Nyborg

Fravær:

Varamedlemmer:
Varamedlem:

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 51/21:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 52/21:

Gjennomgang fra møte 27.5.2021
Vedtak: Godkjent.

Sak 53/21:

Post:

1. Mail 28.5. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. Avlsrådskurs lørdag og søndag
22. og 23. januar 2022. Kurset er beregnet for personer i klubbenes styre og
avlsråd. Vedtak: Tas til orientering.
2. Mail av 03.06. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt høring revidering av
regler for lydighetsprøver. Svarfrist for høringen 1. september 2021. Vedtak:
Tas til orientering.
Sak 54/21:

Utvidet VK-billett
Hans orienterte. Styret har selv vurdert muligheten og i tillegg fått mail fra RU
som etterspør utvidet VK-billett ut 2022. På grunn av utbruddet av
hundesykdommen høsten 2019 og korona pandemiens inntog i 2020 ble VK
billetten utvidet med EN sesong. Denne sesongen, vinter 2021, har blitt svært
amputert. Strenge restriksjoner flere steder i landet har medført at svært mange
ikke har hatt lov til å delta på jaktprøver. Et samlet RU ønsker at saken tas opp
på nytt, og at det innvilges ytterligere forlengelse. Altfor mange har ikke fått
stilt på jaktprøve i vinter, selv om det i noen områder har vært tilnærmet
normale tilstander og premier er blitt delt ut. RU er bekymret for antall hunder
som kan stille i VK, og at det flere steder kan bli for liten deltakelse for
utdeling av Cacit. Samtidig kan trykket for deltakelse i AK bli unaturlig høyt
både høsten 2021 og vinteren 2022.
Før årets vintersesong ble følgende vedtak fattet av NJK:
«NJK vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen
gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder som
kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong, fram til 1.
mai». RU ønsker videreføring av dette vedtaket ut 2021 og presiserer samtidig
at dispensasjon også må gjelde for deltakelse i NM Høyfjell, dvs oppnådd 1
VK i 2018.
Vedtak: Før årets vintersesong ble følgende vedtak fattet av NJK; «NJK
vedtok å innvilge søknad om dispensasjon fra FKF. Dispensasjonen

gjelder pkt.3.1 i jaktprøvereglene slik at kvalifiseringsperioden for hunder
som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2018 kan utvides med en sesong,
fram til 1. mai».
Dette vedtaket videreføres ut 2021 og det presiseres samtidig at
dispensasjon også gjelder for deltakelse i NM Høyfjell, dvs oppnådd 1. VK
i 2018. For de som kvalifiserte seg til VK i 2019 vil følgende gjelde: For
hunder som kvalifiserte seg til VK i 2019, og senere i løpet av de to
påfølgende år (2020 og 2021) ikke har oppnådd VK premie (eller 1 AK)
utvides kvalifiseringen med EN sesong, frem til mai 2022.

Sak 55/21:

Regnskap og budsjett 2020-2021
Gry gjennomgikk utsendt regnskap og budsjett. Regnskapet viser et større
overskudd enn budsjettet, - dette pga mindre kostnader bl.a. ved at FT ikke ble
avviklet samt flere andre forhold pga Corona, og på inntektssiden har FKF søkt
og mottatt støtte fra det offentlige pga svikt i støtte til dommerutdanning og
svikt i inntekter fra jaktprøver. Det settes inn en note i regnskapet som forklarer
bakgrunnen for den mottatte støtten. Vedtak: Det budsjetteres for
regnskapsåret 2021-2022 på normal måte, da FKF regner med at det kan
bli et «normalt regnskapsår» 2021-2022 når det gjelder jaktprøver høst
2021 og vinter 2022.

Sak 56/21:

Fokus på dressurkurs
Gry innledet. Det er arbeid som kommer i tiden for Instruktørutvalget, men
Gry fremla forslag på to nye medlemmer. Det skal være minst et medlem til.
Det har tidligere vært oppe å avholde en Fase III instruktørkurs. Dette vil man
nå ta tak i. Vedtak: Må jobbe videre for å lage instrukser.

Sak 57/21:

Arbeid med en eventuell anke Miljøverndirektoratet
Torstein orienterte. Det er laget et foreløpig utkast til anke. Det har vært møte
med NKK. Har også hatt kontakt med NJFF. NJFF er opptatt av å ha et møte
så snart anken er sendt. Det vil bli presentert et endelig forslag tidlig i neste
uke. Vedtak: Styret tar et Teams-møte mandag 7. juni kl 19.00 for å gå
igjennom det endelige forslaget til anke.

Sak 58/21:

Utstillinger 2021
Utstillinger 2021 hvor det ikke er søkt om til FKF å ta med Gr. 7:
Det har dukket opp utstillinger på terminlisten hvor det er arrangører som ikke
har søkt FKF innen fristen 2019 om å få med rase fra Gr. 7. Disse er:
Norsk Miniature American Shepherd Klubb, Bjerkvik Hundeklubb, Sortland
Hundeklubb, Høland JFF, Vågan Hundeklubb og Vefsn Hundeklubb.
Problemet er at disse klubbene søker direkte til NKK og NKK setter inn
utstillingene på terminlisten. Hvordan kan FKF forhindre dette? FKFs
utstillingsansvarlige har tilskrevet ovennevnte klubber og sagt at de ikke får ta
med raser fra Gr. 7. Vedtak: Ellen tar kontakt med FKF’s
utstillingsansvarlig.

Neste styremøte: Mandag 7.6. kl. 2000.
Referent: Ellen B. Dobloug

