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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

 

                     12.08.2013 kl 1900 –  

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Petter Elvestad (delvis),  

    Trine Melheim og Hans Einar Enoksen 

Varamedlem:  Marte Ottesen   

Frafall:  Varamedlem:  Robert Brenden   

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 49/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 50/13: Godkjenning av referat fra styremøte 17.06.2013 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 51/13: Post: 

1. Mail av 24. juni fra leder av dommerutvalget kombinert Bjørn E. 

Larsen om at Eva Kulstadvik, NMLK, er ny godkjent 

apportprøvedommer.  Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 25. juni fra RU v/Geir Roger Hagenes vedr. Stor-Cert NJFF 

hvor det meddeles at etter siste høringsrunde vedrørende ovennevnte vil 

nevnte utstilling tildeles Stor-Cert for 2013 for våre raser. 

Stor-Cert NJFF Elverum er i tillegg til det enkelte Stor-Cert som hver 

enkelt raseklubb disponerer. 

Slik denne saken har utviklet seg vil det være våre medlemmer som 

taper på om det ikke utdeles Stor-Cert Elverum 2013. 

Det var viktig at RU fikk markert hvem som har ansvaret for tildeling 

av Stor-Cert ovenfor NKK. 

Leder av RU har vært i tlf. samtale med Espen Søylen generalsekretær i 

NJFF. De er enige om et felles innspill ovenfor NKK etter ferien slik at 

Fellesutstillingen kan ha mulighet for tildeling av Stor-Cert 2014. 

NJFF er samtidig gjort kjent med at rutiner og prosedyrer vedrørende 

søknad om fremtidig tildeling av Stor-Cert gjelder fortsatt.Vedtak: Tas 

til etterretning. 

3. Mail av 9.7. fra aktivitetsavdelingen v/Eva Pedersen hvor NKK minner 

om at avtalen inngått mellom NKK og SKK vedr. trening av hund i 

Sverige må overholdes. Ingen treninger skal avholdes uten SKK/en av 

SKKs medlemklubbers tillatelse. Vedtak: Høring vedr. avtalen er 

utsatt i 2 mndr.  

4. Mail av 8. august fra NJK v/Eva Pedersen vedlagt protokoll fra møte i 

NJK  28.6.2013.  Vedtak:  Tas til orientering. 

 

 

Sak 52/13: Kandidater til valg ved NKK RS 2013 

Marte orienterte.  Det har vært et møte i JD, for å enes om kandidater.  Dag 

Skarpodde foreslås fra Fugl som nestleder og inn som medlem av HS. Harald 

Bruflot støttes også av Fugl.  Forslag må være NKK i hende innen 15.8.  Det er 

også forslag på kandidater til Valgkomite, Disiplinærkomiteen og Appellutvalg  
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Vedtak: Alle aktuelle kandidater som skal foreslås fra FKF ble godkjent 

av styret, navn på alle kandidater er oversendt styret og Kjell, og Kjell 

sørger for at disse blir sendt inn innen fristen 
 

 

Sak 53/13: Kunngjøring av NKK vedr. momsrefusjon til klubber og forbund 

Tidligere år har regnskapsleder i NKK sendt ut en mail til klubber og forbund 

vedr. muligheter for momsrefusjon til klubber og forbund.  Dette er gjort i god 

tid før fristen for innsendelse 1. juli.  I år er denne prosedyren fraveket, og dette 

er kunngjort i NKKs blad”Hundesport”.  Ved en tilfeldighet oppdraget FKFs 

revisor Geir Fløymo denne annonsen noen dager før 1. juli. FKFs sekretær ble 

informert, og mail ble omgående sendt FKFs medlemsklubber med 

informasjon om kunngjøringne.  Henvendelse på mail til NKKs 

regnskapsavdeling har ikke resultert i noe svar. Vedtak: Tidligere praksis bes 

gjeninnført.  Sekretær sender mail til Marianne Ono Njøten med kopi til 

leder HS  Siv Sandø. Dette er viktig for klubbene, da det dreier seg om 

mange penger for dem.  

 

Sak 54/13: Kongsvold-Hjerkinn: Nasjonal arena for fuglehundsporten 

Komiteen hadde møte med Statskog 27.6. Vi varslet at vi vil komme med et 

offisielt utspill angående nasjonal arena. Statskog inviterer til samarbeid under 

utarbeidelsen av dette. Vedtak: Tas opp på neste styremøte. Det ønskes 

innspill  på hva man ser for seg at en ”Nasjonal arena for 

fuglehundsporten” skal være, slik at det kan utarbeides mål og tiltak for 

arbeidet.  

 

Sak 55/13: Rammebetingelser instruktørutdannelse i FKF 
 Hans Einar Enoksen orienterte. 

 Han har sendt ut til hele styret det arbeid som har vært startet. Det har tidligere 

vært laget et organisasjonskart og hvordan kurset skulle gjennomføres. 

Rammebetingelsene hvordan utdanningen skal være må legges først.  Jon 

Georg Hov har sagt seg villig til å utforme selve kurskompendiet. Trine stilte 

spørsmål ved økonomi. Avklares av Hans. Opptakskriterier må ikke gjøres for 

vanskelig. Det er klubbene som må vurdere om vedkommende er en egnet 

kandidat.  

For Fase II må man ha gjennomført Fase I eller tilsvarende utdanning og er 

anbefalt av lokal klubb. Fase III ble også gjennomgått. Vedtak: Hans og Jon 

Georg Hov setter opp et forslag til fagplan neste styremøte.  
 

Sak 56/13: Blysaken 

  Innspill v/Petter. 

 FKF ble pålagt av RS å få bly tilbake som haglpatron for flere år siden. Vi sa 

oss villig til å støtte NJFF.  Saken ble igjen tatt opp på RS 2013. Er det virkelig 

FKFs arbeid å jobbe mot blyforbudet?  Er det ikke hunder vi jobber med? Det 

er nå brakt et helsesyn på banen, nemlig at man kan bli forgiftet av bly i og 

med at vi spiser ryper og annet vilt som er skutt med patroner som innholder 

bly!  Marte mente det var forskjell på blyhagel og de blypatroner man bruker i 

jakt på elg og annet stort vilt. Vedtak: FKF burde legge en begrenset innsats 

i saken og evt. ta saken opp igjen på neste Fuglehundting.  

 

Sak 57/13: Fellesbestemmelser jaktprøver  

 Mail m/vedlegg utsendt 5.8. 

  Frist til NKK er 15. august! 
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 Nils orienterte.  Saken har vært på høring. Trine og Nils har laget et forslag. 

Behandlet av HS-møte.  NJK og brukssiden gitt i oppdrag å lage utkast til 

fellesbestemmelser for sin sektor. NJKs forslag må bli vedtatt i NJK på første 

møte. Høringsfristen er 15. august. Innholdet i fellesbestemmelsene og 

kommentarene er greit. 

  Vedtak: Sekretær oversender dette til NJK. 

 

Sak 58/13: Reaksjoner mot hund 

  Oversendt av Trine og Nils 5.8. 

 Marte mente at dette var et godt gjennomarbeidet dokument. Del 2: NJK skal 

kunne behandle alle brudd på prøvereglene. 

  Vedtak:  Ellen sender dokumentene som en sak til NKK RS 2013, men 

som del 1 og del 2. Sendes også via en klubb. 

 

Sak 59/13: Eventuelt 

- Ny administrerende direktør i NKK vil være tilstede under NM Høyfjell. 

Kjell har fått henvendelse fra leder i NESK om å følge vedkommende og 

leder NKK HS i fjellet søndag under finalen. Vedtak: Forslaget støttet av 

styret. 

- FKF som forbund: Har ikke vært oppe til saksbehandling av NKKs 

hovedstyre ennå. Første henvendelse ble gjort i januar, FKF sendte purring 

i juni.  Vedtak: Nils og Kjell utformer en mail til NKK. 

- Saker til NKKs RS: Marte kom med innspill vedr. rapport på NKKs 

nettsider i sommer med henvisning til en uttalelse om å få opphevert 

forbudet mot farlige hunder.  Vedtak: Marte utarbeider et forslag til 

NKKs RS. Sendes inn fra FKF og også via en klubb. 

- Nils orienterte om status dommerutdanning Kongsvold 1 og 

autorisasjonsprøven 2013: 13 kandidater er oppmeldt til Kongsvold 1 og 12 

kandidater til autorisasjonsprøven med vanlig opplegg på Kongsvold. 

 

 

Neste styremøte: Fysisk styremøte 22.10. kl. 1600 på Gardermoen Kurs og 

Konferansesenter.   

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 

 


