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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

                     10.12.2013 kl 20.00– 22.05 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Petter Elvestad, Hans Einar Enoksen,

     Nils B. Skaar,  

 Varamedlem:  Marte Ottesen og Robert   

Forfall:    Trine Melheim  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 75/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 76/13: Godkjenning av referat fra styremøte 22.10.2013 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 77/13: Post: 

1. Mail 28. november fra Statskog v/Trond Berger vedr, mulighet for et 

møte 17.12. Temaer for møtet: Erfaringer fra årets prøver og ny avtale 

(den nåværende går ut 2014).  Visjoner for fremtiden. Styret diskuterte 

saken og deltakerne i møtet tar med seg synspunktene inn i 

diskusjonen.  En eventuell avtale skal behandles i styret og antagelig i 

FT. Vedtak: For FKF møter Kjell Enberget, Petter Elvestad og 

Fredrik Aalerud. 
Følgende protokolltilførsel ønsket av Marte ble vedtatt av styret i 

styremøte 17.1.14: De som møter må ikke gå ut over Fuglehundtingets 

ønsker når det gjelder fortsatt felling på jaktprøvene på Kongsvold. 

Under møtet kan det ikke fattes beslutninger som ikke flertallet i styret 

står bak eller som ikke fremmes for Fuglehundtinget. 

2. Kopi av mail 3.12. fra NKK v/Mette Johansen sendt klubber og forbund 

vedr. mulig feiring/markering av runde år (over 25). Dette bes innmeldt 

NKK innen 10.1.2014. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 4.12. fra NKK v/Marianne Ono Njøten med informasjon om at 

NKK utbetaler tidligere vedtatt støtte til dommerutdanning på bakgrunn 

av oversendt regnskap. Vedtak: Tas til orientering.   

 

Sak 78/13: Terminliste jaktprøver 2014 

Alle samordningsutvalgene har sendt inn sine rapporter, og Hans har laget en 

oversikt som er sendt styret til orientering og som ble gjennomgått på 

styremøte.  Det er to CACIT som ikke er blitt benyttet.  Det er også noen 

endringer når det gjelder dato.  Harstad & Vesterålen FK flyttet NM Vinter til 

tidligere dato en ”normalt” uten å informere om dette før søknadsfrist for 

jaktprøver gikk ut.  Hans tar kontakt med Vestfold FK samt RU vedr. dato for 

NM Lag lavland, 

 

Høstprøver: 

Sør-Øst: Ingen datokollisjoner. Kun søknad om 1 CACIT. 

Sør-Vest: Gjort en god jobb. Kan tildele 3 CACIT. Søkt om 2 CACIT. Ingen 

datokollisjoner. 
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Midt-Norge: Kan tildele 8 CACIT, har tildelt 8. Noen prøver i Midt-Norge 

arrangeres på samme helg, men det er såpass avstand imellom at dette kan 

passere. Må bli bedre i å innkalle til møte med arrangørene for å unngå 

fremtidige datokollisjoner. 

Søndre Nordland: Kan tildele 3 CACIT, og har fordelt disse. Ingen 

datokollisjoner. 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: Kan tildele 3 CACIT og har gjort 

dette. En datokollisjon, men dette er ordnet. 

 

 

Vinterprøver: 

Det er fortsatt varierende arbeid i samordningsutvalgene. 

29 søknader om CACIT, - det kan tildeles 25. 

 

Sør-Øst: Ingen datokollisjoner, har 4 CACIT og alle CACIT er utdelt. 

Sør-Vest: SU har gjort en god jobb, og FKF ser ingen grunn til å gjøre 

endringer fra SU sin innstiling.  Kan tildele 5 CACIT og dette er gjort. En 

datokollisjon, - men avstanden er stor mellom arrangementene, så dette 

godkjennes. 

Midt-Norge:  Kan tildele 6 CACIT. SU har hatt en utfordring:  Reindrift og 

flytting av NM Vinter. En del prøver er flyttet av disse grunner.  I ettertid må 

det samarbeides bedre om datoer, slik at det ikke blir samme prøvehelger i 

nærliggende områder.  

Søndre Nordland: Kan tildele 3 CACIT.  Dette er gjort.  FKF har fraveket 

innstilling fra SU når det gjelder tildeling av 1 CACIT. SU vil bli tilskrevet om 

dette. 

Nordre Nordland, Troms og Finnmark: Kan tildele 7 CACIT,  og dette er 

gjort. Har ingen datokollisjoner. For øvrig har dette SU gjort en god jobb.  

 

Hans har sendt ut forslag til prosedyrer for søknader om fuglehundprøver samt 

arbeid som må forbedres i Samordningsutvalgene. Hans gikk igjennom de 

utsendte dokumenter.  Styret stilte seg positive til de oversendte forslagene.  

 

Sak 7913: Utkast skriv Fylkesmannen 

Fylkesmannen i Oppland har startet opp verneplanarbeid for tidligere Hjerkinn 

skytefelt. De vil ha nytte av en tilbakemelding fra FKF med informasjon om 

vår bruk av området og avtalen vi har med Statskog.  Miljøvernavdelingen hos 

Fylkesmannen vil ha et første møte i referansegruppen i januar.  De mener 

derfor at det vil være en fordel å få en tilbakemelding fra FKF i løpet av 

desember, - evt. rett over nyttår.  

Styret har fått oversendt utkast fra Kjell til et skriv til Fylkesmannen. To ting 

burde fremholdes mer: Anskueliggjøre prøvenes betydning for næringslivet på 

Kongsvold/Dovre og å få enda bedre frem at bruk av Kongsvoldterrengene til 

jaktprøver vil bli etter Statskog sitt ønske om at terrengene vil bli til bruk for 

flere mennesker.  Vedtak: Skrivet ble oversendt Statskog, diskutertes på 

møte og blir sendt til styret for endelig godkjennelse før utsendelse til 

Fylkesmannen. 

 

Sak 80/13: Forslag møteplan 2014 frem mot Fuglehundtinget 

Kjell har sendt ut forslag til møteplan som ble diskutert.  Det ble enighet om 

følgende møteplan frem til Fuglehundtinget: 

 

17. januar 2014 Hele dagen Garder Kurs og Konferansesenter 

25. februar 2014 20.00-22.00 Telefonmøte 
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18. mars 2014  20.00-22.00 Telefonmøte 

29. april 2014  16.00-21.00 Garder Kurs og Konferansesenter 

20. mai 2014  20.00-22.00 Telefonmøte 

13.-15. juni 2014 Fuglehundtinget Garder Kurs og Konferansesenter. 

 

Dersom det ikke er presserende saker forut for ett av møtene, vil man kunne 

avlyse det foreslåtte møtet.  

 

Sak 81/13: Eventuelt 

- Møte i NJK i dag. Kjell orienterte.  

- Høringssvar fra RU vedr. eksteriørautorisasjon. Utsendt i dag. 

 

Neste styremøte: Fredag 17. januar kl. 10:00 på Garder Kurs og Konferansesenter.

  

 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 

 


