
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

13.10.2021 KL 19.00 – 22.05 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Gry Eriksen og  

     Tore Paulshus                                                            

Varamedlemmer: Torstein Dehn  

 

Fravær: Varamedlem:  Sigmund Nyborg    

   

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 82/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

  

Sak 83/21: Gjennomgang av styrereferat fra styremøte 26.08. 

Vedtak:  

 

Sak 84/21: Post: 

 

1. Mail av 26.08. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedlagt protokoll fra møte i  

NKKs Jakthundkomite 7. juli 2021. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 03.09. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. nye krav for nordisk 

viltsporchampionat gjeldende fra 1.1.2022. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 17.09. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. administrasjon av 

terminlister – Ny løsning. Klubber og forbund har fått oversendt følgende 

mail fra NKK:  

«Som tidligere meddelt så er NKK i ferd med å legge om administrasjonen 

av terminlistene for utstillinger og prøver. Arbeidet pågår for fult, og ny 

løsning forventes klar ca. 1. oktober. 

Dette vil medføre en rekke endringer: 

 

*Ingen årlig frist for søknad om utstillinger og prøver for påfølgende år.    

Søknader kan sendes fortløpende. 

* Lydighet og agility flyttes over i terminlisten for prøver. 

* For raseklubber som omfatter flere raser vil det bli mulig å søke separate 

utstillinger kun for en eller to av rasene. Dvs. at raseutvalg kan ha offisielle 

utstillinger for sin rase. 

* Søknad til klubber om å få med angjeldende rase på utstilling går 

automatisk i systemet 

* Arrangementer publiseres fortløpende, og man er ikke lenger avhengig av 

at NKKs  administrasjon åpner, lukker og legger inn. 

 

Vi tror at denne nye løsningen vil bli super for klubber og forbund, og det 

vil gi større frihet enn i dag. 

Vi takker for at dere så langt har vært tålmodige, og kommer tilbake med 

mer inngående informasjon når nytt system er testet og klart til bruk». 

 

 



 

 

Knut orienterte.  Har vært i kontakt med NKK. FKF vil – når den nye 

ordningen er administrere jaktprøver.  FKF trenger en person i styret som 

kan administrere dette.  FKFs behandling av søkte jaktprøver vil fortsette 

på samme måte som tidligere. Vedtak: Styret sender ut en mail med 

informasjon om de kommende endringene når det gjelder søknad om 

prøver. Når NKK er ferdig med omleggingen, vil FKF informere 

medlemsklubbene på nytt. 

4. Mail av 23.09. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr NKKs 60. ordinære 

representantskapsmøte 27. november 2021 på Quality Airport Hotel 

Gardermoen. Påmelding senest 5. november. Vedtak: Hans Einar, Tore, 

Torstein og Gry vil representere FKF.  Vara: Ellen. Ellen melder inn 

deltakelsen til NKK. 

5. Mail av 23.09. fra veterinær NKK vedr endring i etiske grunnregler for avl 

og oppdrett vedr. innavlsgrad gjeldende fra 1.1.2022. Denne lyder nå:  

 «Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis øke den genetiske 

variasjonen i rasen. Matadoravl og paring mellom nært beslektede individer 

bør unngås. Det skal aldri foretas paringer som gir en innavlsgrad lik eller 

høyere enn 12,5 %, beregnet på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle 

(1, 2). Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er 

tilgjengelige i 3-5 generasjoner.»  Vedtak: FKF tilskriver NKK da vi 

ikke har vært inkludert i prosessen. Torstein utarbeider et forslag. 

6. Mail av 30.09. fra Aktivitetsavdelingen NKK med invitasjon til avlsrådskurs 

23. og 24. april 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Mere informasjon    

kommer senere.  Vedtak: Tas til orientering 

7. Mail av 06.10. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedlagt protokoll fra møte i 

NKKs Jakthundkomite 29. september 2021. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 85/21:  FKF årsberetning 2020-2021 

 Styret vil informere på FKFs nettside at beretning, saker og regnskap for 2019-

2020 og 2020-2021 vil bli behandlet parallelt.  Valg vil bli behandlet til slutt. 

Hans gikk deretter igjennom årsberetningen for kvalitetssikring og styret 

kommenterte enkelte poster. Forslag til møteleder ble fremsatt.  Hans følger 

opp. Ellen tar kontakt med referenter. Vedtak: Årsberetningen må 

ferdigstilles innen 16. oktober.  

 

Sak 86/21: Bemanning av fagkomiteen for høyfjell/lavland/skog 

 To personer har trukket seg fra komiteen, og den må derfor besettes med to nye 

personer.  Styret diskuterte foreslåtte personer som kan være aktuelle å spørre.  

Det er en fordel med erfaring fra lavland og skog. Vedtak: Hans følger opp 

saken. 

 

Sak 87/21: Varslingssak 

 Vedtak: Saken utredes videre.  

 

Sak 88/21: Hjerkinn fuglehundklubb – Utsatt sak 75/21  

 Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 89/21: Statistikker fra datautvalget RU – Utsatt sak 76/21 

 Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 90/21: Oppnevning av NKKs komiteer og utvalg 2022-2023 

 Marte Ottesen sitter i dag som FKFs representant i NKKs jakthundkomite. 

Vedtak: Hans forespør om hun er villig til å ta gjenvalg.  

 

 



 

 

 

Sak 91/21: Eventuelt 

- Sende ut informasjon om start av revisjon av jaktprøveregelverket.  

Prosessen vil starte i februar 2022. 

- Tanker for fremtiden v/Torstein.  

 

 

Neste styremøte: 1. november 2021 på Teams 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


