
Mandat for Raseutvalget(RU) i FKF  
 
Det vises til følgende dokumenter: 

 Nye lover for NKK, vedtatt i 24. april 2010.  
 Nye lover for FKF vedtatt 9.6.2012. 
 Samarbeidsavtale mellom raseklubber for stående fuglehunder datert 1.1.2016 

 
1. Bakgrunn og formål: 
NKK er en paraplyorganisasjon med klubber og forbund som medlemmer. Klubber og 
forbund er delegert beslutningsmyndighet slik at avgjørelser kan tas på lavest rasjonelle 
nivå. Raseklubbene som er medlemmer i FKF har raseansvar for sine raser delegert fra 
NKK.  
 
2. Retningslinjer for raseutvalget (RU): 
Det er i FKFs lover inntatt at det skal være et raseutvalg (RU) bestående av raseklubber 
som ivaretar raseansvaret delegert fra NKK.   
 
RU skal bestå av styrelederne, eller den styret i raseklubben har oppnevnt.  Alle 
raseklubber kan stille med to representanter på møtene.  RU konstituerer og 
organiserer seg selv, og har møter etter behov. Daglig leder i Fuglehunden er fast 
sekretær. Møter kan finne sted enten som telefonmøter, elektroniske møter eller som 
fysiske møter. Møter innkalles med minst 14 dagers varsel. Utvalgsleder utarbeider 
dagsorden for møtene og sørger for at denne, sammen med de nødvendige 
saksdokumenter distribueres til utvalgsmedlemmene minimum 14 dager forut for 
møtene. 

 
RU er beslutningsdyktig under forutsetning av at minst fem av medlemsklubbene deltar 
på møtet. Møtereferat skal utarbeides og distribueres til samtlige medlemsklubber 
innen 5 dager etter at møtet er avholdt. Hvis noen av medlemmene har kommentarer til 
referatet, må dette meddeles utvalgsleder innen 5 dager etter at referatet ble sendt ut.  

 
I saker der det kreves avstemming i RU har hver klubb en stemme.  I saker som ikke 
oppnår konsensus bør flertallet opptre nennsomt.  
 
Utvalgsleder holder FKFs styre orientert om RUs arbeid og beslutninger. 
 
RU har ingen egen budsjettpost i FKF, kostnader fordeles på den enkelte raseklubb 
uavhengig av medlemsantall i klubbene. 
 
3. RUs oppgaver 
 
RU skal jobbe for et felles jaktprøve- og championatregelverk.   
 
RU skal aktivt arbeide for at bedømmelsen på utstilling bidrar til raseklubbenes 
formålsparagraf om rasetypiske og standardriktige jakthunder.  
 
RU kan i prinsipielt viktige saker for en enkelt raseklubb, bidra med støttevedtak.  
RU gir mandat til Felles Avlsråd (FA). FA er RU s fagorgan i felles rasespørsmål. 
 



4. Samarbeid RU og styret i FKF 
Styret i FKF skal oversende alle spørsmål vedrørende raseklubbenes raseansvar til RU.  
RUs beslutninger meddeles styret i FKF som overtar den videre saksbehandling hvis RU 
ønsker. RU og den enkelte raseklubb kan også kommunisere med NKK direkte om 
kynologiske forhold. FKF-styret orienteres om dette. 
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