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   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

 

                      24.01.2013 kl 1400 – 16.30 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget,  

    Petter Elvestad 

Varamedlem:  Reidar Nilsen  

Fravær: Styremedlem:  Geir Heggertveit 

  Varamedlem:  Robert Brenden  

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 01/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/13: Godkjenning av referat fra styremøte 04.12.2012 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 03/13: Post: 

1. Mail av 6. desember 2012 fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt 

”minneanteckningar” fra møtet mellom jakthundkomiteene innen NKU. 

Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 10.desember 2012  fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt 

protokoll fra møte i NKKs jakthundkomite som ble avholdt 22. oktober 

2012. Referat fra møte 4. desember i NJK etterlyses.Vedtak: Tas til 

orientering. 

3. Mail av 13. desember 2012 fra NJFF/Webjørn Svendsen vedlagt referat 

fra møtet som ble avholdt 11. desember.Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 15. januar 2013 fra NKK v/Dagny Wangensteen  vedr. viktig 

melding fra Arbeidsgruppen for godkjenning av klubblover. Innholdet i 

denne meldingen kan misforstås på forskjellige områder, og FKF har 

derfor sendt ut en mail til sine medlemsklubber med tydelig avklaring 

av hvordan klubbene skal håndtere sine lover etter at klubbenes 

årsmøter har vedtatt disse. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 04/13: Budsjett 2014 – utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. 

NKK v/aktivitetsavdelingen har sendt ut mail 21. januar til medlemsklubber og 

forbund om bedt om innspill til budsjett 2014 når det gjelder ovennevnte.  Frist 

for innspill/ønsker må innsendes jakt@nkk.no innen 31. mars 2013. Vedtak: 

Nils lager en grov oversikt som sendes Marte for oversendelse til NKK.  

 

 

Sak 05/13: Utsetting av fugl på lavland 
Lovverket som gjelder frister for utsetting av fugl er uoversiktlig, og gir rom 

for ulike tolkninger hos våre prøvearrangører.  Tiden kan derfor være moden 

for en gjennomgang, slik at man kommer ut med en felles forståelse og 

praktisering fra alle arrangører. Vedtak:  Petter/Kjell ser på saken og 

kommer tilbake til neste styremøte. 

 

Sak 06/13: Høring på forslag til restriksjoner rettet mot bruk av hund 
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15. januar 2013 sendte FKF ut sitt forslag til høringssvar i saken til sine 

medlemsklubber, med frist for innspill til 28. januar 2013. Så langt er det 

kommet svar fra tre klubber. Har på møte i JD distribuert forslag til 

høringssvar. 

Vedtak: Nils lager et brev som oversendes NKK.  

  

 

Sak 07/13: FKF RS 2013 

 Arrangementssted og dato må bestemmes. Skal man velge Gardermoen eller 

skal en/flere av medlemsklubbene kontaktes med forespørsel om å stå for 

arrangementet? Vedtak: Det gjøres en henvendelse til Tromsø FK om de 

kan tenke seg å være teknisk arrangør av Fuglehundtinget 7.-9. juni 2013.  

 

Sak 08/13: Dommersamling kombinertdommere 

 Bjørn Egil Larsen har oversendt budsjett for dommerkonferansen. Han regner 

med et arrangement som vil gå over 2 dager, og vil omfatte ca. 20 deltakere 

(dette antallet har det vært de to siste konferansene).  Ved det rimeligste 

alternativet, Malungen Gjestegård, kommer samlingen på ca. kr. 38.000,-.   I 

dette beløpet ligger reisekostnader for Dommerutvalget Kombinert (3 

personer).  Vedtak: Dommersamling 2013 på Malingen Gjestegård 

godkjennes. Styret i FKF ber om at DUK utarbeider budsjett og regnskap 

med spesifiserte kostnader for dommerutdanning og etterutdanning av 

kombinertdommere for 2013 som sendes FKF innen 1. mars. Innen 1.11. 

må styret i FKF få en spesifisert oversikt over utgifter til dommer-

utdanning og etterutdanning for 2014. Dette er krav fra NKK. 

 

Sak 09/13: Årsberetning FKF 2012 – tidsplan og fordeling saker 

 Forslag til fordeling arbeidsoppgaver vedr. årsberetningen er tidligere 

oversendt.  Valgkomiteen bør også kontaktes. Vedtak: Fordeling av saker ble 

noe endret. Det sendes ut påminnelse til klubbene vedr. saker i forhold til 

frister for innsendelse til styret 1. mars 2013. Valgkomiteen utarbeider 

oversikt over kandidater på salg som sendes ut snarest. Komiteen skal ha 

forslag til kandidater innsendt innen 1. mars 2013  

 

Sak 10/13: Norges Cup/Årets Unghund 2012 

 Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 11/13: Oppfølgingssaker 

- Instruktørutdannelse v/Reidar. Har ikke fått noe fra ansvarlige. Vedtak: 

Reidar tar kontakt. Saken må ut på høring i god tid før 

Fuglehundtinget hvor saken skal behandles.  

- Eksteriørutdannelse.  FKF er kjent med at RU har fått en ny henvendelse 

fra DUK om hjelp til å finne egnede dommerkandidater.  Dette virker 

underlig med tanke på DUKs avslag på FKFs arbeid med en alternativ 

utdanningsmodell for eksteriørdommere som ville ha gitt helt andre 

muligheter for å få eksteriørdommerkandidater. Vedtak: Marte tar 

kontakt med Robert. FKF har fått oversendt regelverk for utdannelse 

eksteriør. Det må tas en gjennomgang av det med den nedsatte komite.  

- Endringer i mandat for NJK. Vedtak: Forslag til høringssvar fra FKF 

sendes medlemsklubbene med frist 20. februar.  Høringsfrist til NKK 

1. mars.  

- Sak vedr disp.  båndtvang v/Reidar. Frist for tilbakemelding 15.2. Ingen 

ønsker endringer på vinteren.  På høsten er det noen kommentarer hvor det 

er enkelte klubber som ønsker oppstart når helgen inngår med 21.8. 
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Vedtak: Styret avventer til fristen har gått ut. FKF lager innstilling til 

Fuglehundtinget basert på tilbakemeldinger.  

- NJFF-klubber og deres tilslutning til FKF.  Beregning av medlemstall 

m.m. Åpner avtalen NJFF-NKK for nye tilslutningsformer for NJFF-

klubber? Vedtak: Det rettes en henvendelse til NJFF med spørsmål om 

organiseringen av NJFF Fuglehundgruppe med antall medlemmer.  

- Valg til NKK RS: Styret diskuterte hvem som i den nye 

organisasjonsmodellen skal være forslagsstiller til valg på NKKs RS og 

konkluderte med at FKF v/styret må være formell forslagsstiller. Vedtak: 

Ellen/Petter sender melding til FKFs medlemsklubber med en frist for 

innsendelse av forslag til FKFs styre. 

 

 

Sak 12/12: Eventuelt 

- FKF må søke NKK om medlemskap i NKK. Vedtak: Marte sørger for 

dette omgående. 

 

 

Neste styremøte:     Telefonstyremøte 19. februar  kl. 1900. 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


