
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

21.08.2007 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Metter Marie Waaler, Marte Ottesen,  Kjell 

Duedahl, Tor Einar Jørgensen og Ellen B. Dobloug. 
 

Sak 41/07: Godkjenning av referat fra styremøte 26.06.07 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 42/07: Post: 

 Mail 29.06. fra leder SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark vedr. ny 

person i utvalget. Kopi sendt styret 30.06. 

 Mail 28.06. fra NKK vedlagt protokoll fra NKK’s RS 2007, kopi sendt 

styret 30.06. 

 Mail 06.07. fra NKK vedr. økonomisk støtte til dommerkonferanser, 

kopi sendt styret 10.07. 

 Mail fra NKK vedr. endring medlemsavtalens §10 vedtatt på NKK’s RS 

2007, kopi sendt styret 03.07. 

 

 

Sak 43/07 Oppfølging av tidligere saker. 

 

 Brev Mattilsynet: Ellen har purret på saken flere ganger, men det har 

ikke lykkes å få noen tilbakemelding. 

Vedtak:  
Saken avsluttes. 

 Disiplinærutvalget: Status fremdrift og behandling av orientering: 

Marte og Kjell. 

Møtet på Kongsvoll var positivt.  Utvalget skal være på plass innen 

01.01.08. Jurist ikke påkrevet i utvalget, men kan tilknyttes i spesielle 

tilfeller. Det er også fordel med 5 istedenfor 4 representanter. 

Dommerne må få større myndighet ute i felten, bl.a. sende deltakere 

hjem og dele ut ”gule kort”. Det må være mulighet for sanksjoner, og 

rettssikkerheten må på plass, samt at det må utarbeides rutiner for 

saksbehandlingen. Prosessen vil gå videre utover høsten. 

 Årshjulet, status. Behandling av kalender: Marte 

NKK’s RS 2008 er nå avklart.  Det blir 26. april 08.  Pga. behandling av 

revisjonen av jaktprøvereglene er det ønskelig at FKF’s RS legges over 

tre dager, som det er tradisjon for, selv om noen har ytret ønske om en 

midtukedag et sentralt sted i landet.  FKF’s RS kan arrangeres etter 

NKK’s RS, da FKF ikke har forslagsrett direkte til NKK og således 

ikke er avhengig av denne frist for avholdelse av sitt RS. 

Vedtak: 

Dersom FKF avholder sitt RS etter NKK’s RS, må RU, DU samt FKF’s 

styre få fullmakt til å utnevne FKF’s representanter til NKK’s RS. 

Styret foreslår å forespørre RU om de kan være teknisk arrangør av 



FKF’s RS i 2008, og foreslår at tidspunktet legges til slutten av 

mai/begynnelsen av juni 2008.  Marte konfererer med Roy og Kåre. 

Kåre utformer en orientering til klubbene, og Tor Einar tar opp saken 

med FKF’s med RU. 

 

 

Sak 44/07 Jakthunddivisjonen/FKF. Vedlegg utarbeidet av leder FKF. 

Vedlegget ble diskutert og kommentert.  

Vedtak: 

Roy utarbeider og forbereder materialet slik at styret i uken før styremøte 

21.10.07 har nødvendig bakgrunnsmateriale til å diskutere: Hva ønsker FKF av 

JD? 

  

Sak 45/07 JD forslag ”Stategi om JD’s framtidige utvikling”. Mandat-

behandlingsrutiner. 
   

 Vedtak: 

 FKF vil ha saken til gjennomsyn og gi sine kommentarer etter at den har blitt 

diskutert i styret og en konklusjon kan avgis.  

 

Sak 46/07 JD’s prosjektutvalg for delegering av oppgaver fra NKK til klubber og 

forbund. 

 Skal NKK være mellomlegg, eller skal vi ha en komite som arbeider raskt? 

 Roy foreslo til sammen 3 komiteer.  Hva har vi av makt og myndighet i dag? 

Praktiseringsavtalen er rimelig ”tynn” i forhold til dette.  Vedlegget inneholder 

heller ikke noe særlig nytt i forhold til den ordning som foreligger i dag. 

 Vedtak: 

 Roy følger opp saken videre. 

  

  

Sak 47/07 JD’s prosjektutvalg for lovendringer. 

 JD har nedsatt en gruppe på fire personer  som skal se på regelverket for å få 

dette mer modernisert.  Det må bl.a. arbeides med å få innført lengre frister (det 

er en tendens med altfor korte frister i dag for uttalelse i viktige saker.) 

 Vedtak: 

 Styret i FKF må komme med et innspill vedr. den bebudede lovendring i NKK.  

 JD’s underretning tas til etterretning av styret. Ellen sender brev til JD 

v/Gunnar Handberg med positiv holdning til JD’s initiativ. 

 

Sak 48/07 Alternativer for å organisere dommere til dømming på de terminfestede 

jaktprøver. 

 Det har toppet seg i år med hensyn til manglende tilgang på dommere på de 

terminfestede jaktprøvene, bl.a. da det er mange prøver som går samme helg. 

Det resulterer i at prøvekomiteene går lei og man risikerer å miste mange 

dyktige personer. 

 Vedtak: 

 Saken oversendes Dommerutvalget som bes diskutere og vurdere hvordan 

organiseringen av de autoriserte dommerne bør legges opp slik at de 

terminfestede prøvene kan gjennomføres tilfredsstillende for både dommere og 

arrangører.  Ansvarlig: Kåre. 

 

 

 



Sak 49/07 Dommerutvalget – Utskifting pga. tjenestetid.  Utsatt fra møte 26.06.07. 

 Den nåværende ”Instruks” for dommerutvalget sier ikke noe spesifikt om hvor 

lenge hvert enkelt medlem av DU skal ha dette verv, ei heller hvor lenge DU’s 

leder kan fugere.  DU fungerer godt i dag, men det er spørsmål om noen av 

utvalgets representanter skal skiftes ut? 

 Vedtak: 

 Styret vurderer saken slik at man ikke uten spesiell grunn skifter ut et ”winning 

team”, og da DU er styret i FKF sitt utvalg, er det ønskelig at det nåværende 

DU fortsetter med den samme bemanningen. 

 

Sak 50/07 Eventuelt 

 

 FCI-representant kontinentale raser: 

Saken blir tatt opp senere fra NKK’s side.  Tore Chr. Røed er foreslått 

og har sagt seg villig til å ta vervet. 

 

 Prosedyrer Hjerkinnkomiteen: 

Prosedyren er nå ferdig.  Robert Kristiansen går igjennom denne og vil 

gi tilbakemelding.  Kjell følger opp videre. 

FKF arrangerte for første gang vinterprøven på Kongsvoll vinteren 

2007. Dette var et prøveprosjekt, og et ”engangsarrangement” i regi av 

FKF. Melding sendes FKF’s medlemsklubber.  Ansvar: Ellen. 

 

 Da det ikke har kommet inn noen forslag til endring av Vedlegget til 

Praktiseringsavtalen, vil styret få forslag til endringer fra komiteen til 

behandling på neste styremøte.  Ansvar: Roy. 

 . 

    

  

 

Neste styremøte: Tirsdag 23. oktober kl. 17 – 21.30 (hvor må jeg avklare med Marte) 

 

Ellen B. Dobloug 

Referent 


