REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS
27.5.2021 KL 20.00 – 22.00
Til stede:

Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

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

Referent:

Ellen B. Dobloug

Sak 43/21:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 44/21:

Gjennomgang fra møte 14.04. 2021 og 16.5.2021
Vedtak: Godkjent.

Sak 45/21:

Post:
1. Mail 15.4. fra NKKs Dommerkomite vedlagt orientering om
Dispensasjonsdommere. Som følge av samfunnssituasjonen vi fortsatt står i
er etterspørselen etter norske dommere fortsatt stor, og NKKs Særkomite
for utstilling (NSU) har derfor vedtatt å forlenge den midlertidige
ordningen for dispensasjon av eksteriørdommere. Ordningen ble
opprinnelig avsluttet ved nyåret, men skal nå videreføres inntil videre.
Vedtak: Tas til orientering.
2. Mail av 21.04. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt årsmelding for 2020
fra Kompetansegruppen for ettersøk. Vedtak: Tas til orientering.
3. Mail av 30.04. fra Org. Avdelingen i NKK. Vedlagt følger vedtak i sak
NKK-2021-01-Z1Y9K3. I tillegg til vedtak følger forklaring på hva
aktivitetsforbud innebærer. Vedtak: Tas til etterretning.
4. Mail av 03.05. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. oppnevning av komiteer
og utvalg i NKK. Frist for tilbakemelding: 17. mai 2021. Vedtak: FKF
har tidligere sendt inn sitt forslag innen fristen.
5. Mail av 03.05. fra NKK vedr. digitale verktøy – støtte til klubber og
forbund. NKK har nylig søkt om, og fått godkjent, status som Non-Profit
organisasjon hos Microsoft. Dette innebærer blant annet rabatt på
Microsofts tjenester på Office365, med Teams og de øvrige verktøyene
som ligger der.
NKK har påbegynt planleggingen av hvordan de best mulig kan støtte våre
klubber og forbund med disse verktøyene. Det er stor variasjon i både
størrelse og behov, så for å kunne treffe behovet så godt som mulig vil
NKK gjerne ha et kartleggingsmøte med klubber og forbund, der også
NKKs IT-partner Skykontoret er med. Vedtak: FKF er positiv til
forslaget, og saken tas til orientering inntil videre.
6. Mail av 04.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra møte i
NKKs Jakthundkomite 30. mars 2021. Vedtak: Tas til orientering.

7. Mail av 18.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen med informasjon om at fristen
for å foreslå kandidater til utvalg og komiteer er utvidet til 23. mai.
Vedtak: Tas til orientering.
8. Mail av 19.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt høring – revidering av
regler for Rallylydighet utarbeidet av Norsk Rallylydighetsklubb. Vedtak:
Tas til orientering.
Sak 46/21:

Evaluering vintersesongen 2021 Covid 19
Knut orienterte. Vedtak: Evalueringen sendes til FKFs medlemsklubber til
orientering.

Sak 47/21:

Felling i finale NM Høyfjell 2021
Knut orienterte. I fjor fikk vi så vidt aksept for felling fra Miljødirektoratet for
NM Høyfjell, men med klare signaler om at det ville bli siste gang det ble gitt
tillatelse. Styret mente likevel at man burde sende inn en ny søknad for høsten
2021. Vedtak: En ny søknad utarbeides snarest, avklares med styret og
deretter sendes Miljødirektoratet.

Sak 48/21:

Lavlandsprøver høsten 2021 – Sivilombudsmannen – Søknader om
utsetting av fugl
Torstein orienterte. Miljødirektoratet har ikke gitt tillatelse til utsetting av fugl
for 2021 når det gjelder søknad fra Namdal FK. Ved kontakt med MD blir det
anført at også andre klubber som har søkt om utsettelse vil få avslag. Avslaget
kan imidlertid ankes innen 3 uker. Styret diskuterte den videre behandling av
saken. Vedtak: FKF assisterer lavlandskomiteen i å utforme et utkast til en
eventuell anke om utsetting av fugl på vegne av medlemsklubbene.

Sak 49/21:

Fokus på dressur og dyrevelferd
Hans orienterte. Det har vært et møte i NKK med representanter fra styret i
FKF tilstede hvor man diskutert saken. På vegne av fellesskapet bør NKK –
som hunde-Norges organisasjon - ta konkret tak i saken. Vedtak: Vi anmoder
NKK om å bidra til en klargjøring av trening og dressur av hund.

Sak 50/21:

Fuglehundtinget 2021
Fuglehundtinget utsettes til november 2021. Dato vil bli oppgitt senere.

Neste styremøte: 3. juni kl 1900 på Teams.
Referent: Ellen B. Dobloug

