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     REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

 

                      04.10.2011 kl 1900-2130 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad,  Geir 

Heggertveit, Cato M. Jonassen og Idar Langmyr. 

Fravær: Kjell Enberget 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 53/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 54/11: Godkjenning av referat fra styremøte 15.06.2011 

  Vedtak: Godkjennes. 

 

Sak 55/11: Post: 

 Mail 16. juni fra JD v/Stig Brathaug bilagt regnskap JD 2010 samt 

revisors beretning.  Beløpene hver enkelt klubb skal betale inn til JD 

fremgår i en oppstilling.  FKFs andel for 2011 blir kr. 16.847,-. 

Vedtak: Beløpet innbetales til oppgitt konto.   

 Mail av 22. juni fra JD v/Stig Brathaug vedlagt referat fra fysisk møte i 

jakthunddivisjonen 20. juni.   Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 8. juli fra Statskog v/Jo Inge Breisjøberget vedlagt referat fra 

det årlige samarbeidsmøte mellom Statskog og FKF avholdt på 

Gardermoen 30.6. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail fra Elisabeth Kallevig av 5. august vedr. VM 2011.  11 ekvipasjer 

og 2 lagledere reiser til Cazalis i Frankrike.  Norge vil bli representert i 

VM Lag og St. Hubertus.  I tillegg vil vi bli representert i Middelhavs 

Cup og Europa Championatet for engelsksetter hvor Norge også har 

fire plasser til disposisjon. På vegne av Norges representanter ber man 

FKF om kr. 1000 pr. person som støtte til de kostnader hver enkelt har i 

forbindelse med arrangementet. Vedtak: FKF dekker kostnaden til 

innkvartering for deltakerne med kr. 15.000 under forutsetning at 

totalbidraget til VM fra FKF ikke overstiger det budsjetterte kr. 

25.000. 

 Mail av 18. august fra NKK v/Mette Johansen vedr. innkomne forslag 

til valg i forbindelse med NKKs representantskapsmøte 12.11.11.  Det 

viser seg at regionene har misforstått når det gjelder valg i 

Valgkomiteen, og muligheten for dette kan ha skjedd ved at navnet 

Trygve Heyerdahl var gulet ut, men dette var for å gjøre oppmerksom 

på at hans valgperiode utløper ved årets RS. NKK forespør om 

forslaget på Petter Elvestad skal betraktes som forslag på Leder i 

Valgkomiteen.  Tilbakemelding må sendes NKK innen 22.8. kl. 12.00. 

Vedtak: Østfold FK foreslo aktuell kandidat og har gitt klar 

tilbakemelding innen fristen. 

 Invitasjon fra NKK av 31. august til medlemsklubber og forbund til 

åpent dialogmøte 13. november 2011 på Rica Helsfyr Hotel i Oslo. 

Bakgrunnen for dialogmøtet er at hovedstyret har erfart at 
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medlemsklubber og –forbund har mange saker og mange spørsmål de 

gjerne vil diskutere med NKKs hovedstyre og administrasjon. Man kan 

møte med inntil to personer. Påmelding må sendes innen 28. oktober. 

Vedtak: FKF  melder på to personer. Ellen sørger for dette. 

 Det er innkommet flere rapporter fra fuglehundprøver om hunder som 

har jaget sau.  Disse er: 

- Agder FK 20.-22-8. : IS Liatoppens Tyr. 

- Vestlandets FK: P Grimasteggen’s Lixie. 

- Rogaland FK 26.-28.8.: GS Roxy. 

- Samme prøve: GS Merkel. 

- Norsk Pointerklubb 2.-4.9.: IS Hegglifjellets Heaven. 

- Samme prøve: IS Hegglifjellets L01-Boss. 

- Samme prøve: GS Aasrabben’s Abba: Jaget rein. 

Alle eiere er gitt mulighet for uttalelse innen fastsatt frist.  Hundene er 

utestengt fra terminfestede prøver inntil saken er ferdigbehandlet. 

Vedtak: Tas til orientering. GK vil foreta en vurdering ved årets 

slutt hvorvidt det er en reell økning i problematikken eller ikke.  

 Mail av 5. september fra NKK v/Eva Pedersen vedr. søknad om 

dispensasjon – fagkomiteer for fuglehundprøver.  Saken ble fremlagt på 

hovedstyrets møte den 23. august og vedtaket lyder: ”Hovedstyret 

besluttet at fagkomiteen tilhørende Fuglehundklubbenes Forbund 

(FKF) gis innstillingsmyndighet i disiplinære saker mot personer, men 

at vedtak fortsatt skal fattes av Disiplinærkomiteen”.  Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 6. september fra NKK v/Eva Pedersen vedr. mangler ved 

Fuglehundprøve Høyfjell Vinter.  Saken gjelder manglende punching 

på prøve ref. 50-11038 avholdt av Hemne JFF.  Pr. 6. september 

mangler NKK prøvens resultat slik at DogWeb ikke kan oppdateres 

med resultatene for de deltakende hunder.  NKK ber om at punchingen 

blir utført, ellers kan resultatet bli at Hemne JFF ikke får arrangere 

prøver neste år. Vedtak:  Ellen sender mail til Hemne JFF  med kopi 

til NJFF og NKK.  Da resultatet kom så mange måneder etter 

avholdt prøve vil det få konsekvenser for søknad om prøver i 2012. 

 Mail av 6. september fra NKK v/Eva Pedersen vedlagt protokoll fra 

møte i NKKs jakthundkomite 16. august.  Protokollen ligger også ute 

på NKKs hjemmeside. Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 22. september fra JD v/Stig Brathaug vedr. budsjett for 

dommerutdanning.  Det minnes om at tall for kostnader til 

dommerutdanning må inn til NJK før 1. oktober for å bli tatt med i 

oversikten over dommerutdanning som er basis for tilsvarende 

budsjettprosess i NKK. Vedtak: Tas til orientering. Er sendt inn 

innen fristen. 

 Søknad fra Norsk Weimaranerklubb om lukket prøve på lavland i 

forbindelse med sitt 30-års jubileum. Det er påmeldt 17 hunder. 

Regelverket sier at når det gjelder pkt. 3 (høyfjells- og lavlandsprøver), 

skal antall hunder pr. parti ikke overstige 14. Norsk Weimaraner Klubb 

søker om dispensasjon fra denne regelen. 

Vedtak: Søknaden godkjennes. 

 

Sak 56/11: Høsten 2012 – Høystatusløp Kongsvold 

Ellen har sendt ut en mail vedr. de kommende arrangement. Det blir spesielt i 

2012 i og med at 21. august faller på en tirsdag.  NM skal være siste prøvehelg 

på Kongsvold før jakten, står det i vedtaket som ble fattet i 2010.  
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Det er ikke heldig at NM Høyfjell arrangeres helgen før jakten starter 10. 

september. Det foreligger – slik styret ser det - to alternative prøvehelger: 1) 

Uke 34, og 35, eller 2) Uke 35 og 36.  

Vedtak:  FKF vedtok enstemmig at første prøvehelger på Kongsvold blir 

uke 34 og 35. NESK kan gjøre et innbyrdes bytte med de andre 

arrangørene på Kongsvold. NM Skog er satt opp med uke 36: Arrangør 

Norsk Münsterländerklubb. Ved kontakt med arrangøren meddeler de at 

NM Skog avholdes uke 39: 28. september-1. oktober 2012.   NM Lavland: 

Romerike FK står for tur.  Arrangøren meddeler at NM Lavland 

arrangeres uke 42: 18.-21. oktober 2012. Kan ikke arrangeres tidligere 

pga. elgjakt i terrengene. 

Hed-Opp FK og Rogaland FK har ikke signalisert at de er klare for å 

komme inn i rulleringen igjen.  

   

Sak 57/11: Samordningsutvalg Midt-Norge 

Ett medlem av SU Midt-Norge har gått ut av utvalget, - et nytt medlem er blitt 

innmeldt.  Oppnevnelsen av nytt medlem har skjedd i henhold til vedtatt nytt 

mandat. 

Vedtak: Tove Løvås er valgt som nytt medlem av SU Midt-Norge.  

 

Sak 58/11: Fase I og II FKF – Videre framdrift 

Nils orienterte.  Har snakket med Jon Hov og med Olav Schrøder. NJFF gir 

ikke Schrøder anledning til å delta og bruke deler av deres ferdiglagde 

materialet.  Cato og Jon har hatt et møte og vil lete etter egnet personell. Skal 

ha et nytt møte i slutten av oktober. Styret må også søke etter egnede 

kandidater. Vedtak: En mal med hovedpunkter settes opp til neste 

styremøte 29. november.  
 

Sak 59/11: Protokollføre alle høringer innsendt fra FKF 

FKF har mottatt diverse høringer fra NKK før sommeren, og har levert 

høringsforslag på disse i henhold til oppgitte frister etter at vi har tatt hensyn til 

innkomne kommentarer fra våre medlemsklubber. 

Dette gjelder følgende høringer (med innspill fra følgende klubber): 

- Høring om forslag til instruks for styrearbeidet i NKK med svarfrist 

14.7.2011.  

- Høring om instrukser for NKKs Kontrollkomite, Valgkomite, 

Disiplinærkomite og Appellutvalg med svarfrist 15. juli 2011. FKF 

utarbeidet forslag til svar utsendt medlemsklubbene. Svar tilbake 

fra: Norsk Gordonsetterklubb. 

- Høring vedr. tiltaksplan for NKK i perioden 2012-2014 med frist 

1.8. Svar tilbake fra: Norsk Münsterländerklubb. 

- Høringsutkast fra Norsk Kennel Klubs Jakthundkomite med forslag 

til revidert instruks for NKKs representant. Frist 13.august med å 

svare på utkastet.  Svar tilbake fra: Namdal FK, Randsfjord FK, 

Romerike FK, Telemark FK og Vestfold FK.  

- Høring vedr. Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for hold, 

oppdragelse, opplæring og trening av hund. Svarfrist 20. august. 

Svar tilbake fra: Norsk Vorstehhundklubb, Rogaland FK, Inn-

Trøndelag FK, Telemark FK 

- Høring vedr. forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt 

sanking av egg og dun for perioden 1. april 2012 – 31. mars 2017. 

Frist for svar til NKK: 16. september.  Svar mottatt fra følgende 

klubber: Vestlandets FK, Norsk Breton Klubb, Rogaland FK, Midt-

Troms FK og Hed-Opp FK. 
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Sak 60/11: Status mediakomiteen 

Petter orienterte. Det er sendt ut et foreløpig utkast til medlemmene.  Fikk ett 

innspill fra en klubb. Det er berammet et møte for å gå igjennom de 

kommentarene som er kommet fra NISK. Diskusjonen vil gå på om man skal 

lage et enkelt regelverk eller noe mer omfattende. Vedtak: Vil bli satt opp 

som sak på neste møte og saken fremmes for RS i 2012.  

 

Sak 61/11: NKK RS 2011. 

Papirene har kommet nå i helgen. Det er spesielt et par saken som vi må ta 

stilling til samt alle høringsuttalelser og ny lovmal for klubber og –forbund. 

Sakene som det vil bli diskusjon om er økning i grunnkontingent, opp kr. 20,- 

fra 140,- til 160,-, samt plassering av egenkapital og valgkomiteens innstilling.  

Vi skal melde inn kandidater innen 3 uker, 22.10. FKF kan møte med 3 og 3 

vara, - men flere bør møte.  Bør også ha personer fra rase- og distriktsklubber.  

Vedtak: Marte utarbeider oversikt over foreslåtte representanter og 

vararepresentanter. Dette sendes deretter ut til medlemsklubbene som et 

forslag med anmodning om evt. forslag på andre kandidater. 

 

Sak 62/11: Forslag til nytt medlem av Derby-komiteen 

Deltaker i Derby-komiteen sitter i 3 år.  Marianne Ø. Steenland forlater etter 

2011 komiteen, og som nytt medlem har komiteen foreslått Andreas Bjørn fra 

Trøndelag.  Han er p.t. leder av Namdal Fuglehundklubb og er utdannet 

jaktprøvedommer.  Vedtak: FKFs styre støttet enstemmig forslaget til nytt 

medlem. Ellen meddeler vedtaket til Derby-komiteen. 

 

Sak 63/11: Avtale mellom SKK og NKK om trening og jakt 

Har blitt utsendt  fra NKK 15. september til NJFF. NJFF har kommet med noen 

kommentarer hvor de mener det bør komme inn noen norske tilføyelser i 

dokumentet. Avtalen er veldig omfattende, og det er vanskelig å si om man 

skal går for det. Vi ønsker å sende avtalen på høring til klubbene, for å høre 

deres mening. NJK har sendt det til oss for å få FKFs kommentarer. Vedtak: 

Marte gjør en henvendelse til Nils Brandstrup og meddeler at FKF har 

behandlet saken på sitt styremøte. FKF ønsker at saken skal sendes til 

våre medlemsklubber på høring med de merknader som er satt inn.  

Saken videresendes også for juridisk vurdering. 

 

Sak 64/11:  NMM Skog 

Nils orienterte.  Det har kommet henvendelse fra kommende arrangør Karlsøy 

JFF med betenkninger om arrangementet blir korrekt håndtert i hht. regelverk.  

Vedtak: Ellen oversender svar til arrangøren på vegne av styret.  

 

Sak 65/11: Eventuelt 

- Regninger telefonmøter RU betalt av FKF: 

Ny henvendelse sendes RU v/Pål Andersen vedr. innbetaling til 

dekning av tidligere regninger for RUs telefonmøter. 

 

 

Neste styremøte: Gardermoen Flystasjon tirsdag 29. november kl. 1700. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


