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REFERAT FRA TELEFONMØTE MED LEDERE AV RANA JFF, BODØ JFF, 

VEFSN JFF OG SALTEN FUGLEHUNDKLUBB 

                     12.11.2011 kl. 20.00 – 20.30 

 

Tilstede: 

 Hans Einar Enoksen : Salten Fuglehundklubb 

Tor Richter Jonsen : Vefsn JFF 

Rolf Arne Tønseth : Bodø JFF 

Steinar Høgås  : Rana JFF (til kl. 20.25) 

Bertil Nyheim  : NJFF 

   

Fra FKF: Kjell Enberget 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

Kjell Enberget ønsket velkommen til telefonmøtet. Det var ikke sendt ut noen agenda for 

møtet, men FKF ønsker å ta opp: 

 

1) Organisering av SU i Søndre Nordland 

2) Eventuelt 

 som møtesaker.  Bakgrunnen for møte er at representantenes organisasjoner i august i år fikk 

tilsendt en mail fra FKF om å organiseringen av et samarbeidsutvalg i deres region, og 

bakgrunnen var det nye mandatet godkjent av FKF RS 2011.  Frist for tilbakemelding ble satt 

til 1. september.  Det har imidlertid trukket ut med en endelig tilbakemelding SU Søndre 

Nordland og FKF følte derfor behov for å innkalle partene til et felles møte.  

 

FKF har i perioden etter august i år fått flere telefoner og mailer fra enkeltpersoner om 

uenighet når det gjelder  hvordan organiseringen skal gjøres. FKF sitt syn at alle avgjørelser 

skal tas på lavest mulig nivå, - det betyr at FKF støtter de avgjørelser SU tar, - det er det 

prinsipielle synet. 

 

FKF har for kort tid siden (9. november) mottatt mail fra Hans Einar Enoksen vedlagt referat 

fra diverse møter på Skype samt mailer til FKF. Man konkluderer med enighet om hvilke 

representanter som skal utgjøre SU Søndre Nordland: 

 

Steinar Høgås Rana JFF : (Gjenvalg 3 år) 

Geir Schei Vefsn JFF  : (Gjenvalg 3 år) 

Håvard Dekkerhus SFK : (Gjenvalg 3 år) 

Arthur Abelsen Bodø JFF : (Ny 3 år) 

 

På spørsmål fra FKF om dette var det endelige SU, svarte alle representanter at det stemte. 
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Det ble dessuten bekreftet fra samtlige representanter at referatet stemmer. 

 

Bertil Nyheim kommenterte at han ikke syntes det kunne være noen grunn til 

møteinnkallingen, da alt var bare ”fryd og gammen”. 

 

Steinar Høgaas kommenterte henvendelsene til FKFs styre, og var litt usikker på den 

”stormen” det ble vist til.  Han hadde ikke fått noen kopier av slike henvendelser. Litt historie: 

Salten FK søkte om medlemskap i FKF i den tid da Høgås var leder i FKF. Rana og Bodø JFF 

anbefalte ikke opptak. Salten FK kom tilbake etter et par år med en ny søknad og understreket 

at de skulle bidra positivt ved å bringe nye terreng og arrangement inn i regionen.  Søknaden 

ble deretter anbefalt av Bodø og Rana JFF.  Det har vært en ryddig grei dialog i ettertid.  Et 

springende punkt: Regionen var opprinnelig tildelt 2 CACIT,  men dette ble senere økt til  3 

CACIT.  Bodø og Rana JFF er sannsynligvis de to største jeger og fisk avdelingene  i Nord-

Norge. Fire klubber deltar i møte, og tre er enig i at CACIT ikke skal tas fra de andre, - 

dermed får ikke Salten FK CACIT på sine prøver. Det er slik at når det ikke finnes 

enstemmighet, så er man nødt til å få en avgjørelse og da er det flertallet som gjelder.  

 

Hans Einar Enoksen informerte hvordan han tok et initiativ til et møte mellom klubbene, og 

prosessen for å få gjennomført møtene som til slutt endte opp i et referat og en enighet om 

hvilke personer som skulle representere SU Søndre Nordland . 

 

Steinar Høgås hadde selv  ikke vært inne i prosessen, men han beklaget forsinkelsen, og 

skulle ta dette opp på styremøte i Rana JFF 16.11. 

  

Rolf Arne Tønseth stilte seg uforstående til den påstand som FKF fremsatte ved at det var uro 

i regionen.  Skjønte ikke hva uroen gikk ut på. 

 

Til det repliserte Kjell Enberget at han hadde fått flere henvendelser som gikk på uenighet 

utvalgene imellom om hvordan Samordningsutvalget skulle organiseres.  FKF har – etter 

søknad fra SU -fattet et vedtak at utvalget kan sitte med 4 representanter - en representant fra 

hver klubb - i SU.  FKF synes imidlertid at det er bra at alle nå stiller seg bak referatet. 

 

Hans Einar Enoksen opplyste at det var han som har hatt kontakt med FKF i forbindelse med 

møtene mellom klubbene og ingen andre i klubben. 

 

Hans Einar Enoksen stilte videre spørsmål til Kjell Enberget og FKF om det ikke er FKFs 

statutter og mandat fra RS 2011 som skal være styrende for tildeling av CACIT i regionen. 

 

Kjell Enberget svarte at Søndre Nordland forvalter mange starter i løpet av et år, og har et 

stort økonomiske ansvar. SU skal koordinere jaktprøvene i sin region og har for dette et 

mandat å følge og det må man forholde seg til. 

 

 



3 

 

Eventuelt: 

Bertil Nyheim syntes oppsummeringen var grei, men stilte seg fortsatt uforstående til 

nødvendigheten av møteinnkallingen.  Det er viktig at Samordningsutvalget blir enige om 

hvordan de CACIT som er tildelt regionen skal forvaltes uten at FKF og NJFF skal blandes 

seg opp i dette arbeidet, så lenge mandatet følges. 

 

 

Ingen kommentarer for øvrig. 

 

 

Ellen B. Dobloug 

Referent 

 

 

 

 

 


