PROTOKOLL
FUGLEHUNDTINGET
Gardermoen, 13. november 2021
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Saksliste Fuglehundtinget 2021
Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å undertegne protokollen. Godkjenning av
innkallingen og sakslisten.
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ANTALL STEMMER FUGLEHUNDTINGET 2021
Klubb

Medl. 2020

Stemmer

1.

Norsk Breton Klubb

1080

11

2.

Norsk Engelsksetterklubb

2624

27

3.

Norsk Gordonsetter Klub

1917

20

4.

Norsk Irsksetterklubb

1709

18

5.

Norsk Münsterländer Klub

468

5

6.

Norsk Pointerklub

937

10

7.

Norsk Vorstehhundklubb

1540

16

8.

Norsk Weimaraner Klubb

79

1

9.

Agder FK

223

3

10.

Gudbrandsdal FK

157

2

11.

Hallingdal FK

155

2

12.

Harstad og Vesterålen FK

247

3

13.

Hedmark og Oppland FK

721

8

14.

Inn-Trøndelag FK

509

6

15.

Midt-Troms FK

161

2

16.

Møre og Romsdal FK

149

2

17.

Namdal FK

297

3

18.

Nordenfjeldske FK

603

7

19.

Nord-Troms FK

64

1

20,

Ofoten FK

89

1

21.

Randsfjord FK

127

2

22.

Rogaland FK

301

4

23.

Romerike FK

249

3

24.

Salten FK

134

2

25.

Telemark FK

293

3

26.

Tromsø FK

76

1

27.

Vest-Finnmark FK

229

3

28.

Vestfold FK

433

5

29.

Vestlandets FK

344

4

30.

Østerdal FK

366

4

31.

Østfold FK

391

4

16.672

183

Tilsammen

Det fremgår av FKF's lover §3.2 at hver medlemsklubb har 1 stemme for hver påbegynte 100
medlemmer. Summen antall medlemmer for foregående år var til sammen 16.672
Samarbeidende klubber:
Vefsn JFF Fg., Bodø JFF Fg., Rana JFF Fg., Buskerud JFF Fg., Sør-Varanger JFF Fg., Vadsø JFF Fg.
og Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa.
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DELTAKERE FUGLEHUNDTINGET 2021
Etternavn
Enoksen
Nyborg
Paulshus
Fredheim
Eriksen
Dehn
Dobloug

Fornavn
Hans E.
Sigmund
Tore
Knut
Gry
Torstein
Ellen B.

Klubb
FKFstyret
FKF-styret
FKFstyret
FKFstyret
FKF-styret
FKF styret
FKF-sekretær

Elvestad
Fevik

Petter
Hanne

FKF møteleder
FKF referent

Karlsen
Sjurseth
Melby
Kleven
Løken
Tollefsen
Brenden
Myhre
Sand
Stene
Ellefsen
Berg
Wendell
Fledsberg
Lagesen
Jørgensen
Lorentzen
Berntsen
Hovde
Wilhelmsen
Karlsen
Myhre
Hessevik
Gudim

Roar
Siri Kulberg
Iver
Dag
Morten
Thomas
Roger
Birthe
Bjørn
Birger
Anders
Per Anton
Micael
Anders
Steinar
Ulf
Morten
Arnfinn
Arne
Øyvind
Liv-Jorunn
Ove
Terje
Lone

Vestfold FK
Vestfold FK
NESK
NESK
Romerike FK
NGK
NVK
NVK
Nordenfjeldske FK
Nordenfjeldske FK
NBK
Tromsø Fuglehundklubb
NISK
NISK
Tromsø Hundeklubb, Fg.
NPK
Ofoten FK
Hedmark og Oppland FK
Hedmark og Oppland FK
Midt-Troms FK
Harstad & Vesterålen FK
FKF Instruktørutvalg
Telemark FK
Østfold FK

Leder av FKF, Hans Einar Enoksen, holdt en kort innledning og ønsket alle velkommen til
Fuglehundtinget 2021.
Petter Elvestad ble forslått og valgt som møteleder. Hanne Fevik og Ellen Bakke Dobloug ble
foreslått, og valgt som referent.

FKF`s sekretær Ellen Bakke Dobloug foretok opprop som ga følgende resultat:
Antall stemmer representert ved representanter
Antall stemmer representert ved fullmakter
Sum antall stemmer representert på Fuglehundtinget 2021
Antall stemmer som ikke møtte
Totalt antall mulige stemmer
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139
17
156
27
183

Følgende medlemsklubber var representert ved fullmakt: Norsk Münsterländerklub, Norsk
Weimaranerklubb, Namdal FK, Salten FK, Inn-Trøndelag FK
Følgende klubber var ikke tilstede eller representert ved fullmakt; Agder FK, Gudbrandsdal
FK, Hallingdal FK, Møre og Romsdal FK, Randsfjord FK, Rogaland FK, Vestfinnmark FK,
Vestlandets FK, Østerdal FK og Nord Troms FK.
Innkallingen ble publisert på FKFs nettside og på Facebook 17.september 2021. Saksliste og
saksdokumenter ble sendt medlemsklubbene 15.oktober og samtidig publisert på FKFs
nettside og Facebook.
Roar Karlsen og Iver Melby ble foreslått og valgt som tellekorps. Per Anton Berg og Lone
Gudim foreslått og valgt til å undertegne protokollen.
Møtet ble erklært lovlig satt.
Representantene ble oppfordret til både å presentere seg og reise seg når de tok ordet.

Sak 1 - Årsberetninger
Ingen generelle kommentarer til årsberetningene.
Årsberetningene ble gjennomgått kapittel for kapittel.
Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.
Utstillingsutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.
Dommerutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.
Dommerutvalget Apports årsberetning ble enstemmig godkjent.
Raseutvalgets årsberetning ble enstemmig godkjent.
Derbykomiteens årsberetning ble enstemmig godkjent.
Årsberetninger fra Fagkomiteer jaktprøver ble enstemmig godkjent.
Årsberetning fra Kongsvold/Hjerkinn-komiteen ble enstemmig godkjent
Lavlandskomiteens årsberetning ble enstemmig godkjent.
Rapport fra FKF VM komiteen ble enstemmig godkjent
Vedtak: Årsberetningene ble enstemmig vedtatt.

Sak 2 - Regnskap 01.04.20 – 31.03.2021
Gry Eriksen kommenterte hovedpunktene i regnskapet. Årets resultat var preget av Covid-19
restriksjoner som hadde stor innvirkning på aktivitetsnivået i fuglehund-Norge. FKF fikk støtte fra
statlig krisepasse som bidro til et godt resultat.

Ordstyrer leste opp revisors beretning for regnskapsåret.
Vedtak: Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent slik revisjonsberetningen
anbefalte.
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SAK 3. Forelagte saker
Sak 3.1 Honnørdommerstatus
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FKF styrets vurdering:
Styret i FKF mener forslaget bør justeres før det eventuelt blir stemt over. Dette med
bakgrunn i hvordan dommerutvalgene er organisert. Det er de som sitter i lokale
dommerutvalg som deltar på sentrale dommerkonferanser. Det vil derfor være naturlig at en
honnørdommer eventuelt deltar på lokale dommerkonferanser.
FKF styrets forslag til vedtak:
FKF styret overlater til Fuglehundtinget å vurdere saken.
Følgende hadde ordet;
Hans Einar Enoksen informerte Fuglehundtinget om innspill fra FKF DU, og leste dette høyt.
Petter Elvestad oppfordret Fuglehundtinget til å vurdere hvorvidt saken skal behandles på
Fuglehundtinget 2021, eller behandles på neste Fuglehundting i 2022.
Følgende hadde ordet i diskusjonen; Petter Elvestad, Roger Brenden, Birte W.Myhre, Hans
Einar Enoksen, Sigmund Nyborg.
Forslagsstiller; NVK, trekker saken, og vil fremme en revidert sak til et senere
Fuglehundting.

Sak 3.2 FKF Fase I, II og III instruktørutdannelse
Det nyoppnevnte Instruktørutvalget, sammen med to Fase 3 instruktører, har gjennomgått
kriteriene for å delta på Fase 1 og Fase 2 kurs. Nedenfor er nytt utarbeidet forslag. Vi har
samtidig satt opp et forslag til kriterier for Fase 3 instruktører.
Alle kriteriene er utarbeidet med fokus på å sikre kvalitet på FKF-instruktører, samt klargjøre
retningslinjene for Fase 3 instruktørenes arbeid.
Det er et overordnet mål at FKF instruktørene skal inneha god faglig tyngde og utøve sine
verv i henhold til de lover og normer som gjelder. Kurs og aktiviteter skal avholdes på en slik
måte at det ivaretar fuglehundsportens omdømme.
FKFs instruktører skal være medlem av FKF tilsluttet klubb.
Alle kandidater må være anbefalt av FKF tilsluttet klubb, og anbefalingen skal sammen med
kandidatens hunde-CV oversendes FKF v/Instruktørutvalget.

Formål:
Formålet med instruktørutdanningen i Fuglehundklubbenes Forbund er å utdanne lokale
instruktører til sine egne klubbers arrangement for å bedre jakthunden, hundeholdet og
deres omgivelser i samfunnet. Etter endt utdanning må kurseleven skrive «Standardavtale
for lokale instruktører i FKF» med en medlemsklubb i FKF før autorisasjon gis.
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Opptakskriterier:
Hver klubb starter utdanning etter behov og kandidatene tas inn for opplæring og
evaluering. Videre utdanning kan avsluttes dersom kandidaten viser seg uegnet. Avsluttes
kandidaten skal dette være saklig begrunnet. Kandidaten skal tas opp til utdanning på
bakgrunn av kjennskap til personen og vedkommendes omdømme i det lokale miljøet. Klubb
som melder opp kandidater utenfor sitt geografiske område skal innhente uttalelse fra lokal
klubb. Ved uenighet om oppmelding av en kandidat avgjøres saken av styret i FKF.

For å kunne bli anbefalt som Fase 1 instruktør skal kandidaten;
Instruktører for grunnleggende dressurkurs. Bygger på teoretisk og praktisk utdanning og
med bestått evaluering og anbefaling fra instruktør.
Opptakskrav:
-

Anbefaling fra lokal klubb.
Aldersgrense 18 år.
Ha erfaring fra jaktprøver med egendressert hund samt ført egendressert hund til
premie på en FKF/NKK anerkjent bruksprøve.
Ha jakterfaring. For å bli utnevnt som Fase 1 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF
Kurs Fase 1- Fuglehundens Grunndressur. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i
tillegg til å bedømme faglig dyktighet, også vurdere kandidatenes personlige
egnethet som instruktør.

Kurset består av 24 teoritimer undervisning, egenpresentasjon og praktisk evaluering. Det
må påregnes selvstudium ut over klasseromsundervisning. Ved gjennomført kurs skal
kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør.
Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert
Fase 1 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis.
For å kunne bli anbefalt som Fase 2 instruktør skal kandidaten;
Kan avholde kurs i spesifikke jaktformer for fuglehunder. Opptakskrav:
-

Anbefaling fra lokal klubb – aldersgrense 18 år.
Være autorisert Fase 1 instruktør.
Ført egendressert hund til jaktprøvepremiering på fuglehundprøve.
Ha god jakterfaring.
Ha vært instruktør på dressurkurs.*
Ha vært hjelpeinstruktør på feltsamlinger.*
*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF.

For å bli utnevnt som Fase 2 instruktør skal kandidat gjennomgå FKF Kurs Fase 2 - Føring av
hund i felt. Fase 3 instruktører skal før godkjennelse, i tillegg til å vurdere faglig dyktighet,
også bedømme kandidatenes personlige egnethet som instruktør.
Bestått NKK trinn I, NJFF grunnkurs hund eller autorisert fuglehunddommer regnes som
tilsvarende bakgrunn og kvalifiserer til opptak, ved oppfyllelse av opptakskriterier.
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Instruktørutdanning Fase 2 gjennomføres for kandidater som har gjennomført og bestått
Fase 1 eller tilsvarende utdanning. Kurset består av en teori- og praksisdel. Kurset skal
inneholde inngående kunnskap om jakt med fuglehunder, prøver og jaktform, samt praktisk
bevisst holdning til det å være instruktør er også sentral del av utdanningen. Ved
gjennomført kurs skal kandidaten anbefales / ikke anbefales av instruktør.
Anbefaling av kandidater etter endt kurs sendes FKF styret og kandidatene vil bli autorisert
Fase 2 instruktør av FKF og tilsendes instruktørbevis.
Kravene, både for Fase 1 og Fase 2-kandidater, kan gis dispensasjon av Instruktørutvalget.
For å kunne bli anbefalt som Fase 3 instruktør skal kandidaten;
Fase 3 instruktører er et fagutvalg bestående av utvalgte Fase 2 instruktører. Utvelgelse er
basert på spesiell egnethet og erfaring. Godkjente Fase 3 instruktører kan avholde
instruktørkurs Fase 1 og 2.
Opptakskrav:
-

Inneha Fase 1 og Fase 2 autorisasjon.
Personlig egnethet med tanke på formidling og forståelse av hund – Godt omdømme.
Lang og bred erfaring fra jakthundinstruksjon.
Anbefaling fra lokal klubb.
Ha lang jaktlig erfaring med stående fuglehund.
Inneha jegerlisens.
Ha ført egendresserte hunder til jaktpremier for stående fuglehund.
Hatt/vært ansvarlig for flere dressurkurs de siste 5 år.*
Hatt/vært ansvarlig for flere kurs på felt/føring av hund i fjellet de siste 5 år.*
*Rom for dispensasjon ved vurdering fra styret i FKF.

Kandidater som anbefales av instruktør fra sitt Fase 2 kurs og som godkjennes av FKF styre
kan bli Fase 3 instruktører.
Anbefalte kandidater godkjennes av FKF styret og tilsendes instruktørbevis.

FKF styrets vurdering:
Styret har vurdert innkommet forslag og mener det er positivt.
Styret mener det er behov for innskjerping.
Gry Eriksen, FKF styrets representant i Instruktørutvalget presenterte bakgrunn for
opprettelse av Instruktørutvalget. Ove Myhre presenterte endringer ift dagens kriterier for
utdannelse av instruktører.
Følgende hadde ordet; Anders Flesberg, Anders Ellingsen, Gry Eriksen, Hans Einar Enoksen,
Lone Gudim, Ove Myhre, Liv-Jorunn Karlsen, Sigurd Nyborg
FKF styrets forslag til vedtak:
Instruktørutvalgets forslag vedtas.
Vedtak: FKF styrets forslag ble vedtatt mot 13 stemmer.
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Sak 3.3 Tromsø Hundeklubb FHG søknad om opptak som medlemsklubb
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FKF styrets innstilling:
Tromsø Hundeklubb FHG har tidligere vært medlem i FKF før FKF ble et reelt forbund i NKK.
På grunn av at Tromsø Hundeklubb FHG og de lokale jff ikke klarte å lage lover som
tilfredsstilte lovmalen til FKF/NKK fikk de en samarbeidsavtale. I saken fra Fuglehundtinget
den gangen ble det bestemt at veien tilbake som medlemsklubb skulle være enkel om de fikk
lover som samsvarer med lovmalen.
Hans Einar Enoksen redegjorde for feil i utsendelse av sakspapirer til årets Fuglehundting.
Papirer fra Tromsø Hundeklubb, Fuglehundgruppa ble oversendt i rett tid, uten å komme
frem på epost. Etter avstemming var det flertall blant deltakerne om å behandle saken slik
den er fremlagt under Fuglehundtinget 2021.
FKF styrets forslag til vedtak:
Tromsø hundeklubb FHG tas opp som medlemsklubb igjen.
Det tas forbehold om at lovene må godkjennes av NKK før endelig opptak.
Hans Einar Enoksen redegjorde for saken.
Det fordres 50% av stemmene representert på tinget og 2/3 flertall for godkjennelse. Norsk
Bretonklubb ønsket ikke stemme og forlot lokalet under avstemmingen.
Vedtak: Fuglehundtinget vedtok, med mer enn 2/3 flertall, at Tromsø Hundeklubb,
Fuglehundgruppa opptas som medlem i FKF.

SAK 4 – Kontingent
FKF styrets innstilling:
Medlemskontingenten økte fra 15,-kr til 20,- kr pr. medlem fra 1.1.2019.
FKF styrets forslag til vedtak:
Ingen endring i medlemskontingenten
Vedtak: FKFs styres innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 5 - Budsjett 1.4.21-31.3.22
Gry Eriksen kommenterte hovedpunktene i budsjettet.
Følgende hadde ordet: Hans Einar Enoksen, Iver Melby, Tore Paulshus, Lone Gudim, Roar
Karlsen, Iver Melby, Anders Flesberg, Knut Fredheim, Torstein Dehn, Ulf Jørgensen, Per
Anton Berg, Dag Kleven,
FKF styret kom under Fuglehundtinget med følgende protokolltilførsel;
FKF står overfor flere utfordrende forhold, særlig relatert til lavlandsaktiviteten.
Fuglehundtinget gir styret fullmakt til å pådra ytterligere nødvendige kostnader som måtte
komme frem til Fuglehundtinget 2022.
Vedtak: Styrets fremlagte budsjett, med protokolltilførsel, ble enstemmig godkjent.
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SAK 6 - Valg
Redegjørelse fra styret:
Fuglehundtinget 2020 ble avlyst pga Covid 19. Det sittende styret – bortsett fra Elisabeth
Kallevig – har sittet i sine verv frem til Fuglehundtinget 2021.
Valgkomiteens (VK) innstilling til valget ved Fuglehundtinget 2021
Styret
I styret er nestleder, ett styremedlem og to varamedlemmer på valg:
Nestleder, Elisabeth Kallevig, ønsker ikke gjenvalg.
Styremedlem, Gry Eriksen, tar gjenvalg.
Vararepresentant, Sigmund Nyborg, tar gjenvalg.
Vararepresentant, Torstein Dehn, tar gjenvalg.
Valgkomiteen har snakket med samtlige styremedlemmer, både de som er på valg, og de som ikke er
på valg. Valgkomiteens inntrykk og vurdering er at styret har hatt et aktivt arbeidsår med mange
viktige saker som styret har løst på en meget god måte. Valgkomiteen har heller ikke fått noen innspill
eller fanget opp noe negativt utenfra i fuglehundmiljøet rundt styret og FKF.
Styret har en god arbeidsfordeling, noe som gir en stor arbeidskapasitet, og med ett godt samarbeid
innad i styret. VK går ikke her nærmere inn på forskjellige arbeidsoppgaver hvert enkelt medlem har
hatt i dette året. Styret i FKF fungerer som kjent ved at styremedlemmer og varamedlemmer deltar på
like fot i det løpende styrearbeidet, kun ved avstemminger kommer forskjellen fram, og avstemminger
er sjelden påkrevet. Det har vært stor samarbeidsvilje og styret har fungert meget godt som et team.
VK ser det som viktig å ha en kontinuitet fra sittende styre som har bred kompetanse, meget godt
samarbeidsklima, samtidig som vi får noe fornyelse inn. VK har gjennom samtaler med leder i styret,
samt alle styremedlemmer og varamedlemmer fått ett solid bilde av et styre som støtter hverandre og
som ønsker hverandre med videre i styret. VK har også snakket med det sittende styret vedrørende
framtiden for hvert enkelt medlem, utfordringer og viktige saker for FKF og sine medlemsklubber. VK
har lagt dette til grunn og mener at dette er hensyntatt så langt det er mulig i VK sin innstilling.
VK har innhentet forslag fra medlemsklubbene via brev pr epost, og ved manglende forslag så har VK
selv foreslått kandidater. Valgkomiteen har fått inn flere forslag på gode kandidater, uten at det er
plass til alle ved årets valg. Innstillingen bygger på en helhetlig vurdering og balanse mellom blant
annet kontinuitet og fornyelse, kjønns, kompetanse og erfaring.
Tore Paulshus er foreslått som nestleder. Han er ikke på valg i styret i år og har ett år igjen som
styremedlem, men foreslås valgt for to nye år som nestleder og vil da ikke være på valg samtidig med
leder. Dette ser vi på som viktig ved ett eventuelt lederskifte. Torstein Dehn har vært vararepresentant
og har sagt seg villig til å gå inn som styremedlem i styret, og velges for ett år for gjenværende periode
etter Tore Paulshus som styremedlem. Valgkomiteen har foreslått gjenvalg på Gry Eriksen, da hun har
viktig kompetanse og arbeidsoppgaver i styret knyttet til økonomi og den prosessen styret er inne i på
endringer på dette området. Sigmund Nyborg har sagt seg villig til gjenvalg, og valgkomiteen har
innstilt han til gjenvalg som vara. Ingrid M Bjåen er foreslått inn som ny vara. Hun har nyttig
kompetanse og erfaring både med klubbarbeid og arrangementer/ jaktprøver, og er foreslått av flere
klubber med gode anbefalinger.
Når det gjelder valg av representant til Jakthundkomiteen er dette redegjort for fra styrets side i styrets
årsberetning, og styrets leder vil legge dette frem på Fuglehundtinget.
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Fra klubbene og valgkomite:
VK har følgende forslag til valg 2021:
Funksjon

Navn sittende
styre

Valgkomiteens
forslag

Leder

Ikke på valg

Nestleder

Hans Einar
Enoksen
Elisabeth Kallevig

Styremedlem

Gry Eriksen

Styremedlem

Tore Paulshus

Styremedlem
Knut Fredheim
Vararepresentant Sigmund Nyborg
Vararepresentant Torstein Dehn

Valgt
første
gang
2013

Innkomne forslag

Tore Paulshus
2021 -2023
Gjenvalg
2021 - 2023
Torstein Dehn
2021 - 2022

2015

Foreslått av NESK, Salten FHK,
Ofoten FHK, Norsk Poinerklubb

Ikke på valg
Gjenvalg
2021 - 2022
Ingrid M Bjåen
2021 - 2022

2017
2018
vara
2021

2016
2018

Tidligere varamedlem styret
Foreslått av NESK, Salten FHK,
Ofoten FHK, Midt-Troms FHK,
Norsk Poinerklub
Gjenvalg
Foreslått av Salten FHK
Foreslått av Salten FHK, Agder
FHK, Vestfold FHK, Telemark
FHK, Norsk Pointerklub

Andre innkommende forslag på styremedlemmer/ vararepresentanter (valgbare personer):
 Torbjørn Austvik
 Halvor Ramtoft

Følgende hadde ordet:
Terje Hessevik, Roar Karlsen, Arne Hovde, Tore Paulshus, Torstein Dehn, Birger Stene.
Det er ikke oppgitt CV og forslagsstillere for de to foreslåtte kandidater og Fuglehundtinget
besluttet enstemmig å forkaste disse forslag.

Revisjon
Revisor og vararevisor er ikke på valg i år.
Revisor
Vararevisor

Anne -Grethe Sætrang
Ivar J. Wallin

2015
2017

Ikke på valg
Ikke på valg

NJK
Redegjort for i styrets årsberetning
Representant til NKK Jakthundkomite

Marte Ottesen

2020

Valgkomiteen
Til VK velges hvert år ett medlem og ett varamedlem. Medlem sitter i komiteen i 3 år, og kan etter 3
år ikke gjenvelges. I 2019 trakk Nina Kjeldsberg seg fra komiteen, og to medlemmer kom av den
grunn inn samme år. De siste årene har det vært vanlig at VK inkluderer varamedlem i arbeidet, det
gir erfaring og innsikt og det har ført til at varamedlem har blitt valgt som nytt medlem av VK neste
år. Dette har også fungert meget godt i 2020.
Kåre Norum innstilles som ny leder i valgkomiteen.
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Nytt medlem foreslått inn i valgkomiteen er Knut Steinar Skiple, som har vært varamedlem i
valgkomiteen, og har vært aktivt med i komiteens arbeid. Varamedlem i VK er ikke foreslått av
medlemsklubber, og VK har sett på kompetanse hos sittende medlemmer, nettverk og kjønnsfordeling,
og foreslår Elisabeth Kallevik som nytt varamedlem. Hun går ut av styret i 2020 og har takket ja til
oppgaven som varamedlem i VK.
Leder

Kåre Norum

2018

Medlem

Terje Steinsund

2019

Medlem

Knut Steinar Skiple

2019

Varamedlem

Elisabeth Kallevig

2021

3.år
Opprykk
2.år
Opprykk
1.år
Opprykk fra vara
Vara, ny.
Ut av styret i FKF
Foreslått av valgkomiteen.

07.05.2020

Elisabeth Haukaas Bjerke
(leder)

Kåre Norum

Terje Steinsund

Vedtak: Valgkomiteens innstillinger ble enstemmig vedtatt.
Redegjørelse fra styret:
FKFs representant til NJK skal iht lovene våre velges av Fuglehundtinget. I 2018 ble Alfred Sæther
gjenvalgt for perioden 1.1.2019-31.12.2020 av Fuglehundtinget.
FKF sendte iht fast prosedyre forslaget nevnt i forrige avsnitt til NKK HS som er de som formelt
velger kandidatene til sine utvalg og komiteer. HS valgte Alfred Sæther KUN for 1 år (trolig ved en
feil), mens Fuglehundtinget har valgt han for 2 år. Normalt velges representantene for 2 år av gangen.
Det forhold at NKKs valg kun var for et år fremkom ikke før det på nytt var klart for valg av
kandidater til utvalg og komiteer i NKK i oktober/november 2019. Dvs etter Fuglehundtinget 2019.
Alfred Sæther har meddelt at han ikke tar gjenvalg.
FKF har da to valg. Det ene er å være uten representant i NJK i 1 år (behandling på Fuglehundtinget
2020, med virkning 1.1.2021) eller at styret i FKF velger en representant neste periode (virkning fra
nå/1.1.2020). FKF mener det er viktig å ha egen representant i NJK og at vanlig prosedyre derfor bør
fravikes for dette ene særlige tilfellet.
Styret i FKF velger derfor Marte Ottesen som FKFs kandidat til NJK for neste periode. NKK HS har
valgt henne for en 2 årsperiode (1.1.2020 - 31.12.2021).
Neste valg av representant til NJK kommer derfor ikke før i 2021 og tiltrer ikke før 1.1.2022, og vil
behandles på Fuglehundtinget 2021.

Hans Einar Enoksen gjennomgikk redegjørelse fra styret, og Fuglehundtinget godkjente enstemmig
Marte Ottesen som representant i NJK frem til Fuglehundtinget 2022.
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Møtet ble hevet kl 1440
Petter Elvestad takket forsamlingen for gjennomføringen av årets Fuglehundting. Petter Elvestad
takket FKF styret for veldig godt arbeid, og takket forsamlingen for et godt Fuglehundting.
Hans Einar Enoksen takket medlemsklubber og raseklubber for arbeidet som er gjort både i forkant
og under årets Fuglehundting. Enoksen takket samtidig referentene Hanne Fevik og Ellen Bakke
Dobloug, og ikke minst møteleder Petter Elvestad, som har ledet Fuglehundtinget på en utmerket
måte.

-----------------------------Protokollundertegner
Lone Gudim
(Sign.)

-----------------------------------------Protokollundertegner
Per Anton Berg
(Sign.)
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