
 1 

   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     18.02.2014 kl 19.00 – 21.00 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Hans Einar Enoksen, Nils B. Skaar og  

    Trine Melheim 

 Varamedlem:  Marte Ottesen (forlot møtet kl. 19.10) 

 Varamedlem:  Robert Brenden (forlot møtet kl. 19.10) 

Fravær:  Styremedlem:  Petter Elvestad    

  

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

I forkant av styremøtet hadde styret et formøte kl. 15.30 til 16.30, og deretter møtte den nye 

adm.direktør i NKK, Trine Hage, til et strategi- og samarbeidsmøte med styret. Agendaen på 

dette møtet var orientering om FKF, herunder organisasjonen, aktiviteter og økonomi. Vi fikk 

også en orientering om aktuelle saker fra NKK og avsluttet møtet med en diskusjon omkring 

samarbeid, strategi og felles utfordringer på veien videre. 

 

Sak 20/14: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 21/14: Godkjenning av referat fra styremøte 17.01.2014 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 22/14: Post: 

1. Mail av 31. januar fra Nordenfjeldske FK om å flytte vinterprøve til et 

annet prøvested pga for få terreng.  Flyttingen medførte nærhet til 

annen jaktprøve samme helg, noe som FKF vurderte som uheldig. NFK 

fikk derfor to valg: Enten flytte prøven til en annen dato, eller beholde 

samme dato uten CACIT. Styret i NFK v/Jarl Strømdal meddelte på 

mail 7.2. at de valgte å beholde prøvedato, men allikevel flytte til nytt 

prøvested og akseptere at prøven ut fra disse forutsetninger ikke tildeles 

CACIT.  FKF har meddelt disse opplysninger til NKK for endring i 

terminlisten. Klubben må selv informere om endringen på sin nettside. 

Vedtak: Tas til orientering. 
2. Mail av 3. februar fra Aktivitetsavdelingen i NKK v/Eva Pedersen vedr. 

budsjett 2015 – utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere. Frist 

for innspill/ønsker er 31. mars 2014. Vedtak: Odd Harald jobber 

med et skjema som skal dekke det som etterspørres. Styret 

beklager at NKK ikke har klart å utarbeide et system som er 

enklere enn dagens. 
3. Mail av 3. februar fra NISK avd. 7 hvor det søkes om å få utvidet 

Tydalsprøven 29.-31.8. med mandag 1.9. Begrunnelsen for dette er at 

NISK avd. 7 disponerer terreng til Ålen Fjellstue. Mandag vil de kun ha 

UK/AK-partier. Vedtak: Fristen for å søke jaktprøver er 

overskredet og terminlisten er godkjent.  Søknaden innvilges ikke. 
4. Mail av 4. februar fra Aktivitetsavdelingen v/Eva Pedersen med 

informasjon om at NKKs hovedstyre vedtok i møte 10/2013 reviderte 

retningslinjer for støtte til eksteriørdommerkonferanser i regi av NKKs 

raseklubber.  Retningslinjene er lagt ut på NKKs nettside. Vedtak: 
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Saken videresendes RU.  
5. Mail av 4. februar fra Avdelingsleder Aktivitetsavdelingen Marianne 

Ono Njøten  med innspill fra arbeidsgruppe vedr. opprettelse av evt. 

særkomite på bruks- og aktivitetsområde.  Høringsfrist 2. mai 2014. 

Vedtak: Styret i FKF støtter innspillet og oppfordrer NKKs 

hovedstyre til snarest mulig å opprette tilsvarende særkomite for 

utstillingssektoren. 
6. Mail av 8. februar fra AktivitetsavdeingenNKK v/Eva Pedersen med 

informasjon om at NJK, etter søknad om forsøksordning for 

dommerkandidatarbeider og dispensasjon fra jaktprøvereglementets pkt 

1.3.1 Oppnevnelse av dommere, har besluttet følgende:                  

”To års prøveperiode innvilget iht. søknad fra dags dato. Sluttrapport 

med evaluering og konklusjon sendes NJK når perioden er 

gjennomført.” Vedtak: Tas til etterretning. 

7. Mail av 9. februar 2014 fra NESK v/Fredrik Aalerud vedlagt brev fra 

SKK vedr. oppsagt samarbeidsavtale NKK/SKK. Det stilles spørsmål 

om den videre saksgangen.  NESK fremholder at avtalen har vært altfor 

omfattende og streng. Vedtak: Se post pkt. 12. 

8. Mail av 10. februar fra Aktivitetsavdelingen NKK v/Eva Pedersen: 

NKKs representantskapsmøte vedtok i november 2013, at 

disiplinærsaker mot personer kan behandles av Jakthundkomiteen i 

NKK. Hensikten er å korte ned behandlingstiden og at forholdet 

behandles av de som kjenner miljøet. Forutsetningen er at selvstendige 

klubber og forbund selv ønsker denne fremgangsmåten og at saken 

gjelder brudd på jaktprøveregelverket.  

NJK har fått nytt mandat som ivaretar dette gjeldende fom 1 januar 

2014 og NKK ønsker derfor en tilbakemelding om hvordan sakene skal 

behandles innen klubber og forbund, gjennom disiplinærkomiteen eller 

gjennom NJK.  

NKK ber om snarlig tilbakemelding om hvilken behandlingsmetode 

som ønskes og gjør oppmerksom på at den metode som velges vil 

gjelde inntil den trekkes tilbake skriftlig.   

Svar senest innen 28. februar 2014. Vedtak: Disiplinærsaker mot 

personer følger samme prosedyre som ved andre disiplinære brudd 

på jaktprøveregelverket hvor NJK fatter vedtak basert på FK 

innstilling. FKF kjenner seg ikke igjen i begrunnelsen hvor det sies 

at hensikten er å korte ned behandlingstiden.  
9. Kopi av mail 11. februar til Janusz Sendrowicz  fra NKKs 

jakthundkomite. vedr. rapport på Weimaraner Atos, reg. 11196/05, som 

har vist uønsket adferd overfor en annen hund på jaktprøve ref. 53-

13010. Hunden utestenges fra jaktprøver i 2 år fra det tidspunkt 

hendelsen fant sted. Vedtak: Tas til orientering. 

10. Mail av 11. februar fra NJK v/Eva Pedersen vedlagt protokoll fra møte 

i NJK 28. januar.  . Vedtak: Tas til orientering. 

11. Mail av 12. februar fra NKK v/Mette Johansen med informasjon om 

tidspunkter for dialogmøte og NKK RS høsten 2014, hhv lørdag 8.11. 

fra kl. 10-14 og RS kl. 15-18 med fortsettelse søndag 9.11. kl. 10.00 og 

frem til alle saker er behandlet. Vedtak: tas til orientering. 

12. Mail av 15. februar fra ordförande Ingmar Tykesson i Svenska 

Vorstehklubben vedlagt klubbens brev til Svenska Kennelklubben vedr. 

avtalen mellom NKK og SKK vedr. fuglehundklubbenes rett til å drive 

treningsvirksomhet som arrangeres i respektive land.  Mailen er også 

sendt adm.dir. Trine Hage i NKK. Henvendelse også fra Britiske 

Fågelhundklubbars Fogelutskott 9.2. Svenskene ønsker å inngå en 

revidert avtale. Vedtak: FKF sender et brev til NJK med forslag om 
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at man anbefaler at det avtales et møte med SSK for å avklare om 

det er grunnlag for å utarbeide en ny avtale.  
 

Sak 23/14: FKFs årsberetning til RS 2014 – Fordeling arbeidsoppgaver 

Styret fordelte de forskjellige postene som skal inn i årsberetningen i forhold til  

de ansvarsområder styremedlemmene er tildelt. Vedtak: Forslag til fordeling 

av arbeidsoppgavene ble godkjent. Seneste frist for ferdigstillelse 1. mai. 
 

Sak 24/14: Dommermangel? – Avlyste prøver i 2013. 

Styret drøftet om det er grunnlag for å gjøre tiltak for 2014.  

 

Avlyste prøver 2013: 

Vinterprøver: 1 prøve – Grunnen for avlysning ikke oppgitt. 

Høstprøver:  

Høyfjell: 1 prøve – Grunnen for avlysning ikke oppgitt. 

Lavland: 1 prøve – Grunn: Ikke nok terreng. 

Skog: 1 prøve – Grunn: Ikke disp. fra båndtvangsbestemmelsene. 

Fullkombinert: 1 prøve – Grunnen for avlysning ikke oppgitt. 

Vedtak: Styret fant at det ikke var noe grunnlag for å foreta seg noe i 

saken. 

  

Sak 25/14: Innstiling fra komite for utenlandske deltakelse i NM 

Komiteen som ble valgt på Fuglehundtinget 2013 til å legge frem et forslag for 

Fuglehundtinget 2014, har utarbeidet sin innstilling og oversendt dette til FKFs 

styre 23.1.14.  Hans har sett på saken og fremla oversikten med kommentarer. 

Vedtak: Hans lager en innstilling i saken som fremlegges på neste 

styremøte.  

 

Sak 26/14: Bidrag til dekning av reiseutgifter arrangement i FKF-regi 

FKF har mottatt en søknad fra en deltaker på FKFs dommerkonferanse i januar 

2014 om å dekke hans reisekostnader i forbindelse med konferansen.  

Foranledningen til søknaden er at det i invitasjonen fra FKF DU sto anført: 

”For klubber/LD med betydelige reiseutgifter kan det søkes styret i FKF om 

bidrag til å få dekket deler av reiseutgiftene”.  Beløpet det søkes om er kr. 

2.926,- som utgjør flybillett, kilometergodtgjørelse bil og drosje.  Når det 

gjelder deltakere på Fuglehundtinget, kan man søke om dekning av 

reiseutgifter utover kr. 2.000,-. Dette må da skje innen 3 mndr. etter at RS er 

avholdt. Vedtak: FKF vedtok å gå inn for samme bestemmelse som for 

refusjon utgifter til FKF RS.  

 

Sak 27/14: Webpåmelding jaktprøver 

Hans har hatt kontakt med NKK vedr. webpåmelding på jaktprøver. Systemet 

er i dag i bruk av noen få arrangører.  Utfordringen er avgiften på 6,5% pr. 

påmeldt hund. Det er fortsatt også en del uklare detaljer som vi må få svar på 

før muligheten vil bli vurdert tatt i bruk. Vedtak: Saken utsettes til neste 

styremøte. 

 

Sak 28/14: Internettsiden til FKF 

Geir Heggertveit har siden han forlot styret, vært FKFs webmaster.  I mail 

12.2. ber Geir om avløsning pga. stor arbeidsmengde i forbindelse med jobb. 

Det må derfor søkes etter ny person i hans sted. Vedtak: Hans innhenter 

tilbud på nettside med domene og leveranse. Ny webmaster må utpekes. 

 

Sak 29/14: DUK – Info på FKFs nettsider 

DUK ønsker å få tilgang til FKFs nettsider for å legge inn diverse informasjon, 
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på lik linje med FKFs Dommerutvalg.  

DUK ønsker å endre navn fra DUK til Dommerutvalg apport (DUA). 

Vedtak:  DUA er godkjent som nytt navn og utvalget tildeles eget område 

på FKFs nettside. 

  

Sak 30/14: Årets hunder 2013 

De innsendte bidrag er kvalitetssikret og vinnerne er kåret. Resultatet er 

offentliggjort på FKFs nettside og vil også fremkomme i Fuglehunden nr. 2/14.   

 

Norgescupen 2013: 

1.Pointer Ohlsmyrens P Respect 

2.ES Slottviddas IM Ramses 

3.ES Slottviddas IM Tuva 

  

Årets Unghund 2013: 

1.GS Porsangervidda`s Black Hunter 

2.ES Tzara 

3.ES Vargnesets Luca 

 

 Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 31/14: Prinsipielle/strategiske beslutning i NKK 

Det ligger ute på NKKs side at NKK ikke skal annonsere for en bestemt type 

produkt og at bakgrunnen er en henvendelse fra en gruppering utenfor NKK.  

HS har tidligere besluttet at strategiske og prinsipielle saker skal behandles som 

hovedstyresaker.  Denne saken er ikke behandlet i HS.  Styret diskuterte saken. 

Vedtak: Styret vedtok å sende en henvendelse til HS for å avklare om HS 

mener dette er en sak de skulle ha behandlet og hvordan man ser for seg at 

medlemmer vs utenforstående i fremtiden skal påvirke beslutninger i 

NKK. 

 

Sak 32/14:  Eventuelt 
- Klage er mottatt fra Tromsø hundeklubb, fuglehundgruppa, pga. avslag på 

søknad 2015 om deltagelse av gruppe 7 på utstilling i 2015. 

FKFs utstillingskomite har utarbeidet tilsvar for godkjennelse av styret før 

avsendelse.  

Vedtak: Styret behandlet saken og er enige i utstillingsutvalgets 

anbefaling om ikke å imøtekomme klagen grunnet meget lav deltagelse 

av grp 7 de siste år.  Avslaget opprettholdes og brev sendes Tromsø 

hundeklubb FG. 
  

- Nytt medlem til DUA:  Kenneth Ressem er forespurt og har sagt ja. 

Vedtak: Styret godkjente Kenneth Ressem som nytt medlem til DUA.  
 

- Nytt medlem til sentralt dommerutvalg. Fredrik Walby er forespurt og har 

sagt ja. Nils Røv har bedt om avløsning.  

 
Vedtak: Styret godkjente Fredrik Walby som nytt medlem til FKFs 

DU og takker Nils Røv for hans arbeid i FKFs dommerutvalg gjennom 

flere år.  
 

- Strategidokument – orientering v/Trine.  

Vedtak: Styret sender innspill på mail til Trine som fikk fullmakt av 

styret til å gjøre justeringer før dokumentet sendes på høring til FKFs 
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medlemsklubber. 

 
- Kommunikasjon – Vedtak: Dersom noen av styremedlemmene deltar i 

et møte utenom FKFs styremøter, informeres de andre 

styremedlemmene i forkant (saksliste) og etterkant (referat).  

 

Neste styremøte:  Telefonstyremøte tirsdag 18. mars kl. 20.00. 

 

Referent:  

Ellen B. Dobloug 


