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 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN  

                      14.12. kl. 18.00- 21.50 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Cato M. Jonassen, Petter 

Elvestad, Geir Heggertveit.  

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 104/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 105/10: Godkjenning av referat fra styremøte 23.11.2010: 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 106/10: Post 

 Mail av 24.11. fra Rogaland FK v/Ellinor Nesse med oppfordring 

overfor FKF til at arrangørklubbene inviteres til å bidra med sine 

synspunkter og erfaringer når det gjelder å diskutere utviklingen og 

deltakelsen i Høystatusløp, spesielt for unghunder. Det pekes på at 

komiteen for Forus Open arbeider aktivt med å øke antall deltakere, og 

fikk til sammen 18 påmeldte ekvipasjer i 2010 (mot 12 i 2009).  

Vedtak: Styret jobber kontinuerlig med kvalitetssikring av 

høystatusløp. I utgangspunktet er deltakelse på jaktprøver et 

forhold arrangøren eventuelt må jobbe med. Når det gjelder 

deltagerantall og unghundløp, er dette en sak man vil vurdere ved 

neste revisjon av jaktprøveregelverket. 

  Mail av 1.12. fra Rogland FK v/Ellinor Nesse med anke på beslutning 

angående tildeling CACIT for vinterprøver 2011. Vedtak: Mailen 

besvares, og ble besvart 10.12. av sekretæren. 

 Mail av 6.12. fra Norsk Irsksetterklubb v/Hege Rosenlund vedr. 

spørsmål om Norges Cup 2002. Vedtak: Det utarbeides et svar til 

NISK 

 Mail av 7.12. fra Odd Einar Brattset vedr. FKF’s hjemmesider. Vedtak: 

FKFs leder besvarer henvendelsen. 

 Kopi av brev av 8.12. fra NKK til Ulf Antonsen vedr. rapport fra 

fuglehundprøve 21.-22.8.10 om hund som har jaget rein. NKK har 

mottatt nytt aversjonsbevis slik at hunden umiddelbart kan starte på 

prøve.Vedtak: Tas til orientering. 

 Kopi av brev av 8.12. fra NKK til Tore Kjos vedr. rapport fra 

fuglehundprøve 2.-5.9. om at eiers hund har jaget sau.  Eier må 

fremlegge nytt aversjonsbevis før hunden kan starte på jaktprøver. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 107/10: Mandat Samordningsutvalg. 

Kjell har utarbeidet et utkast til nytt mandat for FKF’s samarbeidsutvalg.  
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Hensikten er å bedre planleggingen og samordningen i de forskjellige deler av 

landet.  

Vedtak: Forslaget gjennomarbeides av styret før det sendes RU for 

innspill på den delen som omhandler CACIT-tildelingene.  Etter dette 

legges forslaget fram for FKF RS 2011.  SU-lavland opprettes så snart som 

mulig slik at dette blir virksomt før neste terminlisterunde.  Ellen 

tilskriver de 5 arrangørene som er medlem, ber de om å opprette et SU og 

melde tilbake innen 20. januar 2011. 

 

Sak 108/10: Møte SKK – mail fra NJK 10.12.2010 

 Det er utsendt invitasjon til et møte mellom fuglehundfolket i Norge og 

Sverige, og det er ønskelig at det fra norsk hold stilles med 5 personer.  To av 

disse vil være Niels Brandstrup samt Jan Ulvin fra NJK. 

 Vedtak: Marte og Cato deltar fra FKF. Sekretæren melder deltakelsen 

tilbake til Niels Brandstrup.  

 

Sak 109/10: Arbeidsfordeling årsberetning 2010. 

 Utsendt oversikt med forslag til ansvarsfordeling vedr. utarbeidelse av 

årsberetning for 2010 er sendt styrets medlemmer.  Det må settes en frist for 

endelig oversendelse av ferdige utarbeidet materiell til sekretæren. 

 Vedtak: Arbeidsoppgaver ble fordelt.  Frist for oversendelse av ferdig 

materiell til sekretæren ble fastsatt til 1. mars 2011 

 

Sak 110/10: Regnskap pr. 30.11.2010. 

Regnskap er ført pr. 30.11.2010 og oversendt styrets medlemmer til 

orientering. Uten innkommet tilskudd fra NKK og oppgjør fra Norsk Derby, 

viser regnskapet et  underskudd. Det er ennå en måned igjen av året, men det er 

ikke forventet andre betydelige inntekter utover forannevnte, og det er ennå en 

del kostnader som vil bli regnskapsført i løpet av desember. 

Vedtak: Styret avventer utbetaling fra NKK og Derbykomiteen, og 

forventer at regnskapet går i balanse etter disse overføringer. 

 

Sak 111/10: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen. Status kontrakt. 

Medlemmene av komiteen samt Marte har vært i to møter med Statskog, - 

henholdsvis 24.11. og 10. desember hvor oversendt samarbeidsavtale mellom 

Statskog SF og Fuglehundklubbenes Forbund og driftsplan for de eiendommer 

som omfattes av samarbeidsavtalen og leieavtalen mellom Statskog og FKF ble 

gjennomgått av partene. 

Vedtak:. Marte og Kjell orienterte om status. Felles klage fra Statskog og 

FKF på vedtak fattet av Dovrefjellrådet er avsendt innen fristen.  

 

Sak 112/10: Møte NJFF – aversjonsdressur. 

Kjell har deltatt i møte med NJFF vedr. aversjonsdressur. Listene over 

instruksjonsinstruktørene skal vaskes, og dersom det ikke foreligger noen 

avtale vil de instruktører som ikke har underskrevet en avtale bli strøket av 

instruktørlisten. Vaskingen vil foregå i januar/februar 2011.  

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 113/10: Høringssvar utdanning instruktører. 

 Cato informerte. Det er foreløpig oversendt ett høringssvar på JD’s utkast til 

utdanning instruktører. Fristen er 31.12.   
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 Vedtak:  Vi avventer ytterligere høringssvar. Parallelt med dette jobbes 

det  med NJFFs forslag til utdanning instruktører for å se om dette er et 

utdanningsopplegg som bedre passer FKFs medlemsklubber. 

 

Sak 114/10: NJFF – møte over nyttår. 

 FKF skal i møte med NJFF, og det må utarbeides og oversendes de punkter vi 

ønsker å ta opp under dette møtet. 

 Vedtak: Marte, Cato og Petter foreslår en dato og deltar i et møte samt 

sender inn de punkter FKF ønsker å diskutere.  

 

Sak 115/10: Lovkomiteens arbeid – status. 

 Nils informerte. Komiteen har hatt 9-10 møter. Har jobbet etter den plan som 

foreligger. Forslaget til nye lover vil bli sendt ut på høring i januar 2011.  

 Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

Sak 116/10: ”Dommermangel” – Informasjon etter utsendelse av mail til arrangører. 

 Etter beslutning i forrige styremøte, har Petter utarbeidet et skriv til FKF’s 

medlemsklubber hvor det ble spurt etter arrangørenes erfaring med å anskaffe 

dommere til sine arrangement i 2010.  Skrivet ble utsendt via sekretæren 24.11. 

med frist til 15.12. med å svare. Det ble bedt om å rangere dette etter en skala 

fra 1 til 6, hvor 1 var lett og 6 var meget vanskelig. Det har kommet inn svar 

som tilsier et gjennomsnittstall på 3,25. Vedtak: Styret tar orientering til 

etterretning, og sier seg godt fornøyd med resultatet. Fristen går ut 15.12. 

slik at det kan komme inn noen flere svar. Petter lager en artikkel som vi 

forsøker å få med i FH nr. 1/11.  

 

Sak 117/10: Kvalitetssikring høystatusløp 2010, utsatt sak fra styremøte 23.11. 

 Nils har utarbeidet et utkast til kvalitetssikring av høystatusløp 2010, og 

spørsmålet er om dette er noe FKF bør/kan/skal gjøre. 

 Vedtak: Kommentarene vedr. NM Vinter, NM Høyfjell og Norsk Derby 

godkjennes.  NM Skog og NM Lavland endres noe. Kommentarene 

oversendes hver enkelt arrangør.  

 

Sak 118/10: Styremøter 1. halvår 2011 – Forslag til datoer.  FKF RS 2011. 

 Følgende forslag fremsettes: 

 Tir 18.01. Tlf.møte 

 Tir 22.02. Gardermoen (terminliste høsten 2011). 

 Tir 22.03. Tlf.møte 

 Tors 14.4. Tlf.møte (Gardermoen?) Årsberetning 2010. 

 Tir 24.5. Tlf.møte  

 Styremøte i forbindelse med FKF RS. 

 

 Forslag til FKF RS: 

 Fredag 3.6. eller fredag 17.6. (helgen 10.-12. pinse).  

 Vedtak: Ellen forespør hos Garder Kurs og Konferansesenter om fredag 

17.6.- lørdag 18.6. er ledig.   

 

Sak 119/10:  FKF’s nye nettside. 

 Geir orienterte.  Det er mulig å sette disse i drift allerede til uken. Det er viktig 

at alle aktivt er med for å utvikle sidene til å bli enda bedre.  

 Vedtak:  Geir informerer Ellen om når siden er klar for lansering, slik at 

det sendes ut en orientering om dette til FKFs medlemsklubber.  
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Sak 120/10: Frafall av varamedlem i FKFs styre. 

 Tor Steigedal har i epost 27.11.2010  meddelt at han ønsker å trekke seg som 

medlem  til styret i FKF.  Tor Steigedal har i egenskap av sitt varamedlemskap 

i styret vært leder av FKFs Kongsvold/Hjerkinn-komite. Det er styret i FKF 

som oppnevner 3 representanter til denne komiteen.   Vedtak: Styret tar til 

etterretning at Tor Steigedal trekker seg fra styret i FKF. Kjell Enberget 

overtar som leder av Kongsvold/Hjerkinn-komiteen samt at Petter 

Elvestad fra styret tiltrer som medlem.  Tor Steigedal takkes for den 

innsats han har gjort under sin funksjonstid som varamedlem i FKFs 

styre. 

 

Neste styremøte:  Telefonmøte tirsdag 18. januar 2011 kl. 1900.  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


