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REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

16.02.2010 kl. 17:15-21.30 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen , Kjell Enberget, Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar, Cato M. 

Jonassen, Tor Steigedal og Petter Elvestad 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 21/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 22/10: Godkjenning av møteprotokoll fra 19.01. 2010: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 23/10: Post 

 

 Mail av 2.2. fra Roy Robertsen vedr.  en dommerkollegas aktiviteter 

overfor hans person gjennom flere år. 

Vedtak: Tas til orientering. FKF kan ikke ta stilling til denne type 

saker, da forbundet ikke har avautoriserende myndighet overfor 

dommere.  Vi ser ellers at dette muligens kan være en sak for 

NKKs konfliktråd. Sekretær sender brev til Roy Robertsen og 

informerer om dette. 

 Brev fra Bodø JFF av 5.2. hvor de melder inn Rolf Arne Tønseth som 

skal representere klubben i Samordningsutvalget Nordland. Sekretæren 

i FKF har svart tilbake at iflg. Samodningsutvalgets mandat og 

regelverk er det samarbeidende klubber som utnevner sine 

representanter. Bodø JFF er anmodet om å ta kontakt med leder i 

utvalget Steinar Høgaas.  FKF vil få underretning om utfallet.  

Vedtak: Tas til orientering.  

 Kopi av brev datert 9.2. fra Randsfjord FK til NJK v/Gunnar Handberg 

vedr. spørsmål om FKFs kompetanse overfor klubbene i forhold til 

gjeldende regelverk. 

Vedtak: Tas til orientering. Vi avventer tilbakemelding fra NJK. 

 Mail av 10.2. fra JD v/Stig Brathaug bilagt budsjett JD 2010 samt ønske 

om utbetaling akonto til JDs disposisjon.  FKF er den største 

bidragsyter av de 8 medlemsklubbene og FKFs andel utgjør  for 2010  

 kr. 13.821,-. Vedtak: Tas til orientering. 

. 

 

Sak 24/10: Komite for dommermangel      Petter 

 Komiteen har avsluttet sitt arbeid, rapport og forslag til vedtak er oversendt 

styret. Det opprettes en komite som sørger for å få lagt inn aktuelle data slik at 

statistikken blir korrekt.  Det sendes brev til RU.   

Vedtak: Forslag til vedtak ble gjennomgått og vedtatt. Petter følger opp 

videre.  Det sendes mail til alle i komiteen med takk for arbeidet. 
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Rapporten legges ut på FKFs web samt sendes redaktør Mette Møllerop i 

”Fuglehunden” for publisering i FH nr. 3/2010. 

  

Sak 25/10: Utarbeidelse av FKFs årsberetning for 2009: Fordeling ansvarsområder  
 Oversikt over de rapporter/oversikter m.m. som skal inn i FKFs årsberetning 

for 2009 er oversendt styremedlemmene.  Ansvarsområder må avklares. 

 Det må settes en frist for ferdigstillelse av årsberetningen. Vedtak:  til 

årsrapporten må være sendt sekretær innen 25. mars. 

 

Sak 26/10: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen     Tor 

 Tor orienterte. 

 Brev til Statsskog er avsendt og svar er mottatt.  Det utarbeides et nytt brev 

hvor det presiseres at FKF har forståelse for at Rypeprosjektet som avsluttes 

2011 ferdigstilles, men at FKF ønsker at det f.o.m. høsten 2012 ikke lenger 

skal foregå jakt og trening i terrengene. NKK har leieavtale på terrengene til 

01.08.2011. Avtalen bør overtas av FKF som går inn i forhandlinger med 

Statskog.  

Vedtak: Styret godkjente dette.  
 

Sak 27/10: FKFs hjemmesider       Kjell 

Saken har vært behandlet i 2009, uten at noe vedtak ble endelig fattet. 

Websiden har ligget nede i lengre tid etter oppdatering av Domeneshop, og det 

er stor usikkerhet hvor lenge websiden og tilgangen til administreringen av 

sidene vil kunne fungere.  Vedtak: Geir Hegertveit spørres om å designe og 

drifte nye nettsider for FKF. I tillegg bes han om raskt å ta backup av de 

eksisterende sidene som er svært ustabile. 

  

Sak 28/10: GK – NJK        Nils 

 Nils lager forslag til brev til JD for å få støtte for GK’s kompetanse når det 

gjelder avgjørelser innen sine raser/prøveformer. Forslaget ble diskutert av 

styret.  Vedtak: Forslaget forbedres og sendes på nytt til styrets 

medlemmer. Sendes RU for støtte og deretter til JD. 

 

Sak 29/10: Støtte til dommerutdannelse 2008 – status   Nils 

 Et nytt avslag fra NKK’s administrasjon på tilføring av midler til 

dommerutdannelse for 2008, med begrunnelse at det etter periodisering av 

regnskap for 2009 ikke var midler igjen til støtte for 2008 samt at søknad for 

støtte for 2008 kom inn for sent, Det har tidligere år vært en automatikk i støtte 

fra NKK uten forutgående spesifisert søknad i form av andel av innbetalt 

aktivitetsavgift.  Gr. 7 tilfører gjennom sine prøvearrangementer et betydelig 

beløp inn til NKK. I 2009 ble det innbetalt ca.  kr. 640.000 i aktivitetsavgift, vi 

har fått tilbake kr. 200.000 fra NKK til dommerutdannelse. Til sammenligning 

er det andre grupper som via sin aktivitetsavgift innbetaler betydelig mindre 

summer, men får likevel større tilskudd .  Vedtak: Det gjøres en siste 

henvendelse til NKK. Nils lager et forslag til brev. 

 

Sak 30/10: Representanter til NKK RS 

 Noen klubber har sendt inn forslag innen fristen 15.2. Det er imidlertid ikke 

innkommet noen saker til NKK RS fra noen av FKFs medlemsklubber innen 

15.2.  Tidligere vedtak i FKF er at leder eller nestleder av FKF skal være 

tilstede. Oversikt skal sendes NKK innen 3 uker før NKK RS, dvs.  innen 3. 
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april.  Vedtak: Vi avventer til neste styremøte med endelig avklaring på 

delegater. 

 

Sak 31/10: FKF RS – Hvor og når? 

 FKF har bedt medlemsklubbene komme med innspill om arrangementsformen 

vedr.  FKF RS.   

 Det er gledelig at flere klubber (12) har svart innen fristen 15.2. Ved opptelling 

av svarene viser det seg at flertallet ønsker at FKF RS arrangeres 1 dag i 

Gardermoen-området.  7 klubber gikk for alt. 3, 3 klubber for alt. 2 og 2 

klubber for alt. 1. Vedtak:  FKF vil dermed – som en prøveordning – 

arrangere FKF RS fredag 11. juni kl. 10.00 på Gardermoen Flystasjon. 

Cato vil komme tilbake med info vedr. møterom og innkvartering. 
 

Sak 32/10: Terminliste høsten 2010      Kjell 

 Fristen for innmelding av jaktprøver høsten 2010 var 31. januar 2010.  Første 

utkast til terminliste ble utsendt fra NKK 15.2. 

 Terminliste annonseres i ”Fuglehunden” 1. april.  Vedtak: FKFs behandling 

av terminlisten behandles ikke på dette styremøtet, men på neste 

styremøte 23. mars (telefonmøte).  Dette gir bedre tid for 

Samordningsutvalgene og FKF for endelig behandling. 

 Samordningsutvalgene får frist til onsdag 10. mars  med behandling av 

terminlisten. 

  

Sak 33/10: Dommerutvalget: Resultat høring LD    Nils 

 Resultatene har kommet inn og er ferdigbehandlet.  Et forslag er kommet inn 

etter fristen.  Vedtak: Resultatet av høringen med gjennomgang vil bli 

fremlagt for FKF RS. 

 

Sak 34/10: FKF – nye lover dersom NKKs lover blir vedtatt? 

 FKF RS 2010/2011?  Vedtak: FKF nedsetter umiddelbart etter NKK RS et 

utvalg som skal utarbeide nye lover for FKF. Utvalget kan bestå av 3 

personer.  Aktuelle personer forespørres. Lovutkastet skal sendes på 

høring og fremmes som sak på FKF RS i 2011. 

 

Sak 35/10: FKF-rutiner årets hunder      Mette 

 Mette orienterte.  Vedtak: Rutinene legges ut som fast informasjon på de 

kommende nye websidene i tillegg til vanlig fast annonse på FKF sin side i 

”Fuglehunden” nr. 6 hvert år. 

 

Sak 36/10: Utdannelse instruktør: 
 Cato har hatt eksamen i JFF i den nye utdannelsesversjonen.  Det bør lages en 

generell avtale for den enkelte klubb. Cato lager forslag til avtale. Vedtak: 

 Kjell setter opp en formell henvendelse til NJK v/Gunnar Handberg, og 

deretter tas det kontakt med NJFF. 

 

Sak 37/10: Mail fra Bjørnar Boneng NGK.   

 Vedtak: Tor utformer et brev til NKK vedr. kontakten mellom 

medlemmer, medlemsklubber og NKK. 

 

Sak 38/10: NKKs lover 

 Styret diskuterte mail av 5.2.2010 fra Arne Hovde, leder av sentralt 

dommerutvalg vedrørende henvendelse fra lovkomiteens medlem Anne-
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Cathrine Frøstrup.  Vedtak: På vegne av styret sender Cato en kort mail til 

Arne og Anne-Cathrine basert på de diskusjoner styret hadde 

 

Sak 39/10: Brev fra BJFF i dommersak. 
 Buskerud JFFs dommerutvalg v/Hans Simensen, Robert Gill og Webjørn 

Svendsen har i brev til FKFs styre kommet med kritiske kommentarer vedr. 

jaktprøvedommere og deres adferd som kan gi ufordelaktig inntrykk av vår 

dommerstand. Det er etter FKF-styrets mening ikke grunnlag for å hevde dette. 

Jaktprøvedommere innehar de samme egenskaper, feil og mangler som 

gjennomsnittsnordmannen.  Strafferettslige forhold på andre arenaer enn de 

som vi hundemennesker opptrer i, gir ikke grunnlag for avautorisering av 

dommere.   

 Ordlyden i brevet kan misforstås, men styret i FKF går ut fra at det ikke var 

BJFF’s dommerutvalgs mening på noen måte å gi et negativt inntrykk av 

dommerstandens etiske standard. 

 

Sak 40/10: Møte FKF – NJFF 

 NJFF har ønsket et dialogmøte med FKF.  Grunnet forfall ble møtet i første 

omgang utsagg.  Vedtak: Mette og Kjell lager et omforent forslag til 

henvendelse fra FKF til NJK slik at forutsetningene er avklart med NJK.

  

Sak 41/10: Eventuelt 

  Petter orienterte vedr.  produkt m/UniQ-logo utgitt i Norge og følger 

opp saken videre. 

 

 Tor informerte om to tilfeller med korrespondanse mellom 

direktemedlemmer og NKK uten at aktuelle innblandede klubber har 

blitt informert/fått kopi.  Tor følger opp denne saken videre og lager 

forslag til brev til NKK HS. 

  

 

 

 Neste styremøte: Telefonstyremøte tirsdag 23. mars kl. 19:00 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


