
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE/Gardermoen  

 

24.03 2020 KL 1900 – 22.10 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

 Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim  

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 31/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 32/20: Gjennomgang av referat fra møte 25.02.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 33/20: Post:  

  

1. Mail 02.03. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon vedr. 

koronavirus og anbefalte tiltak. NKK anbefaler alle klubber, forbund og 

regioner som avholder arrangementer i tiden fremover å følge anbefalte 

tiltak på hundearrangementer for å begrense smittespredning, samt å følge 

Folkehelseinstituttets oppdaterte råd. NKK’s nasjonale og internasjonale 

arrangementer går som normalt. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail 04.03. fra NKK aktivitetsavdelingen med informasjon vedr endring i 

NKK’s elektroniske kritikksystem. NKK oppfordrer arrangører og 

eksteriørdommere til aktivt å ta i bruk BSI-rapporteringen, og 

ringsekretærer til å sette seg godt inn i håndteringen av BSI i 

kritikksystemet jf. brukerveiledningen.  Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail 10.03. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

informasjon om at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å 

avlyse alle arrangement med mer enn 500 deltakere pga 

coronavirusspredningen. I tillegg til anbefalingen om avlysning av de 

største arrangementene, anbefales det å gjøre risikovurdering av alle 

offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere. Arrangøren har 

ansvar for å gjennomføre en risikovurdering, som deretter godkjennes av 

kommunen. Forslag til hvordan risikovurderingen kan gjøres finnes i den 

oversendte mail. Vedtak: Mailen ble videresendt til klubbene for å 

gjennomføre risikovurdering av sine kommende jaktprøver. 

4. Mail av 12.03. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon med 

informasjon om at alle klubber og forbund må avlyse alle treninger, 

årsmøter, kurs, konkurranser og arrangementer med umiddelbar virkning. 

Bestemmelsene gjelder inntil myndighetene kommer med ny informasjon. 

Vedtak: Tas til orientering og mailen ble umiddelbart videresendt 

medlemsklubbene. 

5. Mail 12.03. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon vedr 

tiltak for å hindre coronaspredning.  Informasjon vedr. praktiske hensyn 

ved avlysning av utstillinger, prøver og aktiviteter.  



 

Norsk Kennel Klub oppfordrer klubber og forbund til å være varsomme 

med å informere om evt tilbakebetaling av påmeldings-/deltakeravgifter før 

den økonomiske situasjonen i alle organisasjonsledd er avklart. 

 

For arrangementer der påmelding/betaling er gjort i NKKs systemer, vil det 

på sikt bli lagt til rette for at klubber og forbund kan benytte seg av 

elektroniske tjenester for automatisk tilbakebetaling av deler av 

påmeldingsavgiften. Det understrekes at det vil ta minst noen uker før 

systemene er klare for bruk. Vedtak: Tas til orientering. Mailen er 

videresendt medlemsklubbene. Saken må følges opp. Se også sak 45/20. 

 

Sak 34/20: Søknad om medlemskap i FKF fra Malvik Fuglehundklubb (MFHK) 

Malvik Fuglehundklubb har søkt om opptak som medlemsklubb. De søkte om 

opptak i 2017 også, men saken ble nedstemt på Fuglehundtinget. I henhold til 

FKFs lover må saken sendes medlemsklubbene på høring før det fremlegges til 

Fuglehundtinget. Det må utarbeides et høringsskriv som vedlegges søknaden 

fra MFHK som sendes medlemsklubbene. 

Vedtak: Saken må sendes medlemsklubbene på høring med svarfrist før 

saksdokumentene til Fuglehundtinget sendes ut senest 9.5. 
 

Sak 35/20: Innkjøp av startrevolvere og våpenskap for FKF 

FKF har fire startrevolvere som må registreres etter de nye retningslinjene fra 

Politidirektoratet. FKF har fått tillatelse til å ha et våpenskap stående på 

Hjerkinn Fjellstue for oppbevaring av våre startrevolvere. Torsten har innhentet 

tilbud og anskaffet  våpenskap og 8 nye startrevolvere.  FKF må anskaffe et FG 

godkjent våpenskap for oppbevaring. Dette har vi fått anledning til å sette på 

Hjerkinn Fjellstue. Vedtak: Vi har bestilt og betalt revolvere og skap. 

 

 Sak 36/20: Møteleder til Fuglehundtinget 5.-7.6.2020 

  Vedtak: Tore følger opp.  

 

Sak 37/20: Avlysning av Fuglehundtinget pga coronavirus? 

FKF har reservert 30 enkeltrom på Clarion Hotel i Stavanger 5.-7. juni 2020. I 

lys av den situasjonen landet nå befinner seg i og de restriksjoner regjeringen 

har pålagt alle, er det usikkert om det vil bli gitt tillatelse til å avholde slike 

samlinger. Alt avhenger av hvordan viruset sprer seg og om man klarer å få 

kontroll etter hvert. 

Avlysning av arrangementet vil måtte skje 40 dager forut for datoen for 

Fuglehundtinget for å unngå å bli belastet noe for arrangementet.  Avbestilling 

innen 15 dager før dato for start utløser refusjon av 25% av bestillingen. 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte 21. april. Informasjon vedr 

avholdelse/ikke avholdelse av Fuglehundtinget legges ut på FKF’s nettside 

og Facebook. Arrangementet er helt avhengig av hvilke bestemmelser 

myndighetene kommer med for den perioden Fuglehundtinget arrangeres. 

 

Sak 38/20: Informasjon fra hovedstyret i NKK vedr coronavirussituasjonen 

NKK sendte 18. mars ut to mailer vedr hvordan NKK påvirkes av coronavirus 

pandemien. NKK er i en vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan 

true fremtidig drift. Drifts- og aktivitetsinntekter fra egne arrangementer, samt 

inntekter fra NKK’s medlemsklubbers arrangementer, utgjør over 70 % av 

totale årlige driftsinntekter.  Når disse inntektene uteblir, sier det seg selv at det 

blir mindre penger å drive klubben for.  NKK får ingen offentlig driftsstøtte. 

Pga hundesykdommen høsten 2019 benyttet NKK seg av i stor grad de 

reservene de hadde på dette tidspunktet.  I ettertid har man startet opp å bygge 

opp nye reserver, men var ikke kommet langt nok da denne pandemien startet.  

 



 

 

Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i 

påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske 

situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene rundt dette. 

Vedtak: FKF følger situasjonen tett.  

 

 Sak 39/20: Uttak av dommere til Høystatusløp høsten 2020 

Sigmund orienterte. FKF DU har oversendt sitt forslag til uttak av dommere, 

og informerer om at alle er kontaktet og har svart positivt til oppdraget, - 

likeledes til å dømme utover oppdraget fra FKF.FKF DU ber styret i FKF om å 

godkjenne oppsettet. Vedtak: Styret godkjente det oversendte forslag. 

 

Sak  40/20: Gjennomføring av NM vinter i april ved  eventuell heving av Corona 

restriksjoner. 

Knut orienterte.  En klubb og et samarbeidsprosjekt med to klubber har sagt at 

de kan være villige til å arrangere NM Vinter i slutten av april.  Vedtak: Knut 

følger opp saken og tar kontakt med de aktuelle arrangører. 

 

Sak 41/20: FKF’s økonomi i forbindelse med Coronavirus 

Gry orienterte. Pga myndighetenes bestemmelse 12.3. om at bl.a. alle 

idrettsarrangement skulle avlyses tom 26.3., ble jaktprøvene i denne periode 

avlyst.  Dagens situasjon er uavklart, - det er nye tilfeller av smittede personer 

hver dag.  Det er ikke gitt noen signaler om at arrangementer etter 26.3. kan bli 

tillatt. 

Man rakk å avvikle 16 jaktprøver (1 jaktprøve ble avlyst pga rein i terrenget). 

Det gjenstår 44 prøver ut vintersesongen, bl.a. NM Vinter.  Blir ingen av disse 

prøvene avviklet, vil avgiften til FKF’s dommerutdanningsfond bli langt under 

det budsjetterte beløp med kun avgift fra 16 jaktprøver. Vedtak: Det settes 

opp et likviditetsbudsjett som sendes styret.  

 

Sak 42/20: Oppgjør/avregninger fra NKK i forbindelse med avlyste jaktprøver 

  I mail fra NKK 18. mars fremkom bl.a. følgende informasjon: 

• Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i 

påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs 

økonomiske situasjon. HS ønsker å gå i dialog med de berørte klubbene 

rundt dette. 

• En rekke utbetalinger stoppes inntil videre, se protokoll for nærmere 

informasjon. 

Vedtak: Ellen og Tore samarbeider om en orientering til klubbenes 

deltakere på avlyste jaktprøver,  om situasjonen i NKK. Dette sendes 

medlemsklubbene med oppfordring til at orienteringen legges ut på 

klubbens nettside og Facebook. 

 

Sak 43/20: Eventuelt 

- Styret diskuterte situasjonen rundt de gjenværende jaktprøver i vinter etter 

at myndighetene i dag, 24.3., har besluttet å videreføre de 

restriksjoner/forbud som ble vedtatt 12.3. frem til og med 13.4. Denne 

videreføring av forbudet i forbindelse med jaktprøver gjør at 17 prøver må 

avlyses. Ytterligere avlysning av prøver etter 13.4. er opp til de 

arrangerende klubber å ta beslutning om. Det er p.t. umulig å vite hva slags 

restriksjoner myndighetene vil fremlegge fom 13.4. 

 

Neste styremøte:   Tirsdag 21. april kl 1900 på Skype 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 
 


