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   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     17.01.2014 kl 10.00-17.00 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Petter Elvestad (forlot møtet kl. 1400),  

    Hans Einar Enoksen (fra kl. 1100), Nils B. Skaar og  

    Trine Melheim (fra kl. 14.00) 

 Varamedlem:  Marte Ottesen (forlot møtet kl. 14.30) 

Fravær:  Varamedlem:  Robert Brenden  

  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 01/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/14: Godkjenning av referat fra styremøte 10.12.2013 

Marte ønsket en protokolltilførsel til referatets sak 77/13, post pkt. 1: ”Visjoner 

for fremtiden:  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”. Vedtak: Referatet fra styremøte 10.12.13 ble 

godkjent med ovennevnte protokolltilførsel. 

 

Sak 03/14: Post: 

1. Mail 13.desember fra Harstad & Vesterålen FK v/leder Per-Jan Strøm 

med tilsvar vedr. oversendt evalueringsrapport fra FKF i anledning 

avviklingen av NM Vinter 2013. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 18. desember. fra NESK v/Elisabeth Kallevig hvor FKF 

anmodes om å se på problemstillingen rundt utstillings- og 

prøvearrangører som ikke ferdigstiller disse så de blir godkjent av 

NKK.  Dette forsinker bl.a. arbeid i avlsrådene. Vedtak: Styret ber om 

at saken konkretiseres. Mail avsendes NESK. 
3. Mail av 18.12. fra Bodø JFF v/Tom Rasmussen vedr. fordeling CACIT 

på vinterprøver 2014.  Svar i saken ble avsendt 3.1.14.  Vedtak: Tas til 

orientering. Svar er avsendt tidligere. 
4. Mail av 19.12. fra NESK v/Svein Kvåle vedr. NESK sitt høringssvar på 

utsendt høring fra NKK vedr. strategi for IT-satsing.  Vedtak: Se sak 

5. Mail av 8.1.14 fra NKK v/Marianne Ono Njøten med informasjon om at 

NKK, etter søknad fra FKF, har bevilget ytterligere støtte til FKF på kr. 

30.263,-. Vedtak: Tas til etterretning. 

6. Mail av 10. januar 2014 fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen 

hvor det fremkommer at NJK har godkjent de reviderte 

jaktprøvereglene for stående fuglehunder.  Regelverket gjøres 

gjeldende fra 1.1.2014-31.12.2018. Vedtak: Tas til etterretning. 

7. Kopi av mail til Arvid Holte fra NKKs jakthundkomite 13.1. vedr. 

rapport på hund jaktet rein under Støren JFFs prøve 51-13012. 

Følgende vedtak ble gjort: GS Fjellhvilas Nana, reg.nr. NO53856 må 

fremlegge aversjonsbevis på rein før hun igjen kan stille på prøve. 

Vedtaket kan påklages med frist 3.2.14. Vedtak: Tas til orientering. 
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8. Kopi av mail til Patrick Øversveen fra NKKs jakthundvkomite 13.1. 

vedr. rapport på hund som jaget sau på autorisasjonsprøven 14.-18.8.13. 

Vedtak: IS ”US” Timmi, reg. NO 50257/11 utestenges fra 

arrangementer som krever gyldig sauerenhetsbevis inntil nytt bevis 

forevises. Hunden har allerede avlagt ny prøve og har bevis på dette, og 

trenger ikke ta ny test før prøvestart. Klagefrist: 3.2.14. Vedtak: Tas til 

orientering. 
9. Kopi av mail til Arnfinn Nilsen fra NKKs jakthundkomite 13.1. vedr. 

hund som har vist uønsket adferd mot annen hund under Salten FKs 

prøve 28.-1.9.13, ref. 51-13014. Vedtak: SV Austbakkens B2-Buster 

utestenges fra jaktprøver i 2 år fra det tidspunkt hendelsen fant sted. 

Klagefrist 3.2.14. Vedtak: Tas til orientering. 

10. Kopi av mail til Hege Rosenlund/Tore Lie fra NKKs jakthundkomite 

13.1. vedr. rapport på hund som jaget sau under autorisasjonsprøven 

14.-18.8.13. Vedtak: IS Roselinas Toddy, reg.nr. NO33875/10 

utestenges fra arrangementer som krever gyldig sauerenhetsbevis inntil 

slik bevis foreligger. Det er allerede avlagt ny prøve og nytt bevis 

foreligger, og hunden trenger da ikke ta ny test før start på prøver. 

Klagefrist på vedtaket er 3.2.14. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 04/14: Høring: Strategi for IT satsing i Norsk Kennel Klub 

Høringen ble sendt ut fra NKK 30. september.  FKF sto ikke på adresselisten 

over mottakere! Svarfristen var 2. januar 2014. FKF har i ettertid hatt kontakt 

med NKK og fått forlenget frist for sine kommentarer til høringen.  Forslag til 

svar er blitt utarbeidet og ble 9. januar oversendt raseklubbenes ledere med  

svarfrist til FKF innen 20. januar. Vedtak: Saken avventes inntil det 

foreligger avkaring i møte i RU. 

  

Sak 05/14: Høring: Brukerforum ITs (BIT) mandat 

NKK oversendte 5. november til NKKs raseklubber og –forbund utkast til 

høring vedr. BITs mandat.  Høringsfrist 5. februar 2014.  Vedtak: Terje Tvedt 

bes om å utarbeide et utkast til tilsvar på høringen innen 24.1.  Det 

vektlegges spesielt ordlyden på sammensetningen slik at den blir 

forståelig. Sendes deretter ut til raseklubbene med kort frist for 

kommentarer. 

 

Sak 06/14: Fremstilling av oversikt over saker som det arbeides med i FKFs styre 

Med ujevn møtefrekvens og mange e-poster i omløp, kan det være vanskelig å 

ha oversikt over hvilke saker som er under behandling i styret til enhver tid 

samt ha kontroll med framdriften.  Et skjema med hva, hvem og når vil kunne 

forenkle dette.   Kjell har oversendt utkast til arbeidsplan. Styret diskuterte 

utkastet. Vedtak: Alle må følge opp ansvaret for sine arbeidsoppgaver. Når 

oppgaven er utført oversendes info til styrets leder som oppdaterer 

skjemaet og oversender dette til styremedlemmene. Saken blir satt opp på 

hvert styremøte fremover. 

 

Sak 07/14: Endringer i mandat NJK 

 Som følge av vedtak på NKK RS, sak 11, er det framstilt forslag til nytt 

mandag NJK.  

 Endringer for å få med de ønskede momenter: 

1) I hovedsak endring av pkt 6.3 til:  

Fullmakt til å avgjøre innmeldte brudd på jaktprøveregelverket etter innstilling 

fra fagkomiteen . Dette gjelder reaksjoner mot hund. Videre gjelder det 

reaksjoner mot person for de prøvekategorier hvor miljøene selv ønsker å være 
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første instans til å behandle slike saker. 

2)   I tillegg bør punkt 6.2 endres slik at de forskjellige fagkomiteene listes 

opp under dette punktet. Det vil sikre at adm. ser at dette skal gjøres og hvor de 

forskjellige sakene skal sendes. 

3)  Punktene 4.4 og 6.13 mangler. Er dette bare en forglemmelse etter siste 

revisjon? 

4) Punkt 6.4 kan strykes da det omfattes av punkt 6.3. 

Vedtak: Nytt mandat er vedtatt av NKKs HS. Saken tas til orientering. 

Sak 08/14: Status FKF DU 

 19 kandidater er oppmeldt til dommerutdanning per 1.11.13. 

 Fellesbestemmelser og jaktprøvereglement er sendt fra FKF DU til 

leder FKF 3.12.2013. 

 Det arbeides med framstilling av nytt utdanningsmateriell: 

Utdanningsperm, Powerpoint og ny DVD med fuglesituasjoner. 

 Revidert dommerhåndbok er under framstilling. 

 Dommerkonferanse 2014: 28 er påmeldt fra lokale dommerutvalg. I 

tillegg er invitasjon sendt RU og FA med invitasjon til deltagelse og 

forespørsel om de har tilbakemeldinger vedrørende dommernes kvalitet 

på tallkarakterutfylling. 

 Dommerkonferansen 2014: DU har fremmet forslag om å tillate 

dommerkandidater som har bestått Kongsvold 1 å gå som settedommere 

i VK. Dette for å sikre kvalitet på kandidatarbeider samt å ha en brattere 

progresjon under utdanninga. Dette vil eventuelt bli fremmet overfor 

NKK / NJK som et forsøksprosjekt over 3 år som kan avvikles 

undervegs hvis det ikke blir noen suksess.  

  Vedtak: Styret gir full honnør til det arbeid DU nedlegger. 

 

Sak 09/14: Økonomi FKF DU 

Det er levert regnskap for 2013 med utgifter på 728 900,- Dette er langt 

over de 320 000,- vi har fått overført fra NKK. 2013 var et ordinært år for 

FKF DU økonomisk. 

 

For 2014 kommer det en del ekstraordinære utgifter: 

 Framstilling av DVD (ca 35 000,-, undersøker nå om dette er med eller 

uten mva). 

 Framstilling av revidert dommerhåndbok (ca 30 000,- inkl mva). 

 Ekstern hjelp til å få dommerutdanningsmaterialet presentert bedre 

(ukjent). 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 10/14: NKK-ansvarlig i FKF-styret? 

Etter et NKK RS med stort engasjement og etter behov for en tett videre 

oppfølging av de saker som ble behandlet der samt flere andre saker: Er det 

behov for at et styremedlem i FKF har som oppgave å følge opp saker mot 

NKK og medlemmene i NKK HS? Vedtak: Foreløpig baserer vi oss på å 

følge sakene gjennom det utarbeidede skjema.  

 

Sak 11/14: Status instruktørutdannelse i FKF – Fase I og II 

Orientering v/Hans. 
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Kontrakt med Jon Georg Hov er godkjent. Har fått oversendt de første 

PowerPoint presentasjonen. Hans hadde fått laget en orientering som ble delt 

ut. Prinsippene rundt utdannelsen skal sendes ut til høring til klubbene.  

Vedtak: Hans oppdaterte styret på status i arbeidet. Hovedlinjer og 

prinsipper sendes ut til høring senest 1. mars. Det settes 2 ukers 

høringsfrist.  

 

Sak 12/14: Terminlistene 

  Orientering v/Hans. 

  Det er sendt ut forslag til skriv til Samordningsutvalgene. Vedtak: Forslag til  

  skriv ble godkjent for utsendelse.  

 

Sak 13/14: FKF 50 år i 2015 

Er det aktuelt å gjøre noe ut av dette?  Siste jubileumsbok er 40-års jubileet fra 

2005.  Er det på tide med en ny?  Ekstra markering knyttet til Fuglehundtinget 

eller noe annet? 

Vedtak: Det er ikke aktuelt å lage ny bok.  FKF ønsker å markere 50 år 

ved å vektlegge dette under årets NM- arrangement. Trine og Marte får i 

oppdrag å legge frem forslag til markeringer under FKFs Fuglehundting 

2015. 

 

Sak 14/14: Møte med Statskog 17.12. – Nasjonal arena for fuglehundsporten 

På møte med Statskog deltok Fredrik Aalerud, Kjell og Petter.  Referat fra 

møtet er sendt styremedlemmene. Informasjonsskriv til arrangører av 

jaktprøver på Kongsvold er sendt ut 20.12.13.  Leieavtalen må fornyes i løpet 

av vår/sommer 2014. Settes opp sak på neste styremøte. Når det gjelder 

Nasjonal arena ønsker vi å bruke vårt straffemønster overfor personer som 

tjuvtrener på Kongsvoldterrengene. Vedtak: Komiteen følger opp fornyelse 

av avtalen utover våren. Petter orienterte styre om møtereferatet. Styret 

tok referatet til orientering.  Representanter fra styret gjør opp 

reiseregning og belaster evt. lunsj på regningen når det gjelder fremtidige 

møter med Statskog.  

 

Sak 15/14: Utvalg oppnevnt under Fuglehundtinget 2013 - Statusrapport 

  Under Fuglehundtinget 2013 ble følgende utvalg oppnevnt: 

 

1. Sak 3.6.: Komite nedsatt til å utrede utenlandske statsborgeres deltakelse i 

NM.  Komiteen består av: Petter Elvestad, Øystein Heggelund Dahl og 

Ellinor Nesse. Petter orienterte.  Vil uttarbeie og komme med innstilling til 

FT.  

2. Sak 3.7.: Komite nedsatt til å utrede medlemmer tilsluttet NJFF og fremme 

en anbefaling til Fuglehundtinget 2014.  Komiteen består av: Dag 

Skarpodde, Øystein Heggelund Dahl og Geir Roger Hagenes. Det er 

ønskelig med avklaring av organisatoriske forhold. Kjell sender svar til 

Dag. Petter og Kjell orienterte om status i et pågående arbeid. 

 

Sak 16/14: Handlingsplanen 2013-2014 – Forslag til nye punkter vedtatt på  

Fuglehundtinget 2013 

- Vurdere bruk av GPS ved avprøving av hund i ulveutsatte områder. 

Vedtak: DU vurderer saken og kommer med en anbefaling. 
- Arbeide for å få gjeninnført bly som lovlig ammo. Vedtak: Vi gir vår 

støtte til NJFFs arbeid i saken. 

- Styret skal jobbe for å få fjernet grunnkontingenten i NKK for utenlandske 

medlemmer. Vedtak: Kjell tar kontakt med NKK. 
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-  

Sak 17/14: Forarbeid møte FKF – NKK 

Nils har utarbeidet en intern arbeidsliste samt en liste med dagsorden som ble 

oversendt styret 13.1. Vedtak: Kjell tar kontakt med Trine Hage og 

inviterer henne til et møte med styret i FKF.  

 

Sak 18/14: Strategiarbeid 

Utkast utarbeidet av Trine utlevert og diskutert. Vedtak: Det arbeides videre 

etter føringer fra styret.  

 

 

Sak 19/14: Eventuelt: 
 

- Trykking av nye jaktprøveskjemaer – Ledig sponsorplass 

Det må bestilles nye opplag av jaktprøveskjemaer for prøver 

høyfjell/skog/lavland samt apportprøver.  Ved siste opptrykk bidro 

Eukanuba med sponsing av trykkingen, mot at de fikk sin logo på 

skjemaene.  Det er gjort henvendelse til tre forskjellige potensielle 

sponsorer, og det forventes et snarlig svar. To forespørsler har vært 

negative, og en forespørsel er foreløpig uavklart.  

- Terminlisten i ”Fuglehunden” – Hvilken utforming skal denne ha? 

Fortsette som før.  

- Lover fra Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa 

Det henvises til mail fra lovkomiteen v/Dag Skarpodde 21. november hvor 

det tas opp to prinsipielle forhold som styret må ta stilling til. Vedtak: 

Styret sier seg enig i lovkomiteens formanns uttalelse, og ber 

lovkomiteen meddele dette til Tromsø Hundeklubb, fg. 

- Justering av tidligere godkjente lover fra Salten FK 

Det vises til mail fra lovkomiteen v/Dag Skarpodde. Lovendringene fra 

Salten FK anbefales godkjent av Lovkomiteen og oversendes styret i FKF 

for endelig godkjenning og tilbakemelding til klubben. Hans E. Enoksen 

erklærte seg inhabil. Vedtak: Styret sier seg enig i lovkomiteens 

anbefaling. 

- FKFs utstillingskomite 

Marit Bjercke har oversendt oversikt over innkomne søknader om 

utstillinger i 2015.  Oversikten er ikke komplett, da det er flere klubber som 

ikke har søkt for 2015, men som har utstillinger i 2014. I og med at vi fra 

og med 1.1.2015 ikke trenger Stor-Cert for å oppnå utstillingschampionatet, 

må RU/AR/FKF se på kabalen og de søknadene som har kommet inn. 

Dette har tidligere vært diskutert over en periode og noen må ta tak i dette.  

Saken haster, da frist for å søke utstillinger 2015 til NKK er 1. februar 

2014. Vedtak: Saken behandles av RU som har satt ned et utvalg for å 

vurdere saken innen tidsfristen 1. februar.  
- Referat fra møte med NKK 

Kjell informerte. Dette var et arbeidsmøte hos NKK vedr. utkast til  

en ny avtale mellom NKK og NJFF. 

- ”Håndbok for prøveledere.” 

Må oppdateres pga. nye jaktprøveregler dersom den i fortsetningen skal 

ligge på FKFs nettside. Vedtak:  Håndboken oppdateres. Må deretter 

kvalitetssikres før den legges på nytt ut på FKFs nettsider.  
 

Neste styremøte: Styremøte på Gardermoen Kurs og Konfr.senter 18.2. kl. 16.30-21.00 

 

Referent:  
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Ellen B. Dobloug 


