
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

15.01.2008 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Kåre Norum,Tor Einar Jørgensen (delvis), Roy Robertsen,  Mette Marie 

Waaler, Marte Ottesen,  Kjell Duedahl. 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

Vi startet med å benytte SKYPE til telefonkonferansen, men kvaliteten ble for dårlig og vi 

gikk tilbake til vanlig telefonmøte bestilt gjennom NetCom. 
 

Sak 01/08: Godkjenning av referat fra styremøte 11.12.07 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/08: Post: 

a. Mail av 11.12. fra JD v/Gunner Handberg oversendt styret 11.12. 

vedrørende et mottatt korrigert forslag fra nedsatt lovkomitee mht. NKK’s 

lover. Vedtak: Styret slutter seg til lovkomiteens forslag om å utsette 

lovendringer for NKK til 2009. 
b. Mail av 14.12. fra NKK m/vedlegg v/adm.sekretær Mette Johansen 

oversendt styret 14.12. vedr. høring om nye lover for NKK. Høringsfrist er 

satt til 20. januar 2008. Vedtak: Svaret på høringen bør utsettes til 2009.   

c.  Mail av 15.12. fra styreleder JD v/Gunnar Handberg videresendt styret 

15.12. vedlagt referat fra møte i styringsgruppen 13.12.07 Vedtak: Marte 

ønsket protokollført spørsmålet om hvilket mandat og myndighet 

styringsgruppen har til å beslutte justert beløp vedr. Hundesport samt 

valg av personer til hovedstyret. 
d. Mail av 20.12. fra NKK v/Jakt- og brukshundavd. vedr. utestengelse fra 

prøve- og utstillingsdeltakelse i 2 år til 4.12.2009 av IS Hegglifjellets Devil 

pga. uønsket atferd overfor en annen hund. . Vedtak: Tas til etterretning. 

e. Mail av 21.12 fra NKK v/Jakt og brukshundavd. vedr. anke på tidligere 

vedtak om utestengelse fra prøvedeltakelse for alltid. Anken ble tatt til 

følge og ”Pellarskogens Nico” kan starte på prøver fra 21.12.07. Vedtak: 

Tatt til etterretning. 
f. Overføring fra LABB kr. 13.821,- vedr. sponsorbidrag VM 2007. Vedtak: 

Saken tas til etterretning, og vi takker for bidraget. 
g. Mail 30.12. fra Sven-Tore Kittelsen, leder Telemark FK, videresendt styret 

02.01.08 vedr. kollisjon AFK-TFK som svar på henvendelse fra Mette 

Møllerop, samordningsutvalget Sør-Vest hvor det bl.a. henstilles til 

klubbene å vurdere mulighetene for å samarbeide om prøvearrangement. 

SU Sør-Vest oppfordrer også FKF til å kutte ned på antall prøver, ellers blir 

arbeidet i Samordningsutvalgene bare en parodi, og viktigst: Verken 

terrengmuligheter (press i framtida) eller antall dommere er tilstrekkelig til 

å dekke alle prøvene.  Vedtak: En generell tilbakemelding til de 

impliserte er at FKF ser nødvendigheten av at man kan måtte komme 

til å kutte ned på antall prøver pga. kollisjoner, uten at vi her og nå 

kan gå nærmere inn på hvordan dette skal håndteres.  En løsning kan 

for eksempel være at to klubber går sammen om å arrangere en prøve. 



FKF oppfordrer til at det kuttes i antall prøver og at det samarbeides 

mellom arrangørene der hvor dette faller naturlig. 
h. Mail av 03.01.08 fra JD v/Gunnar Handberg, videresendt styret 03.01., 

vedlagt rapport fra hans telefonmøte med Espen Engh i romjulen.  Engh 

ønsker nå at rådsmøtene kommer i gang som fast institusjon.  Vedtak: Vi 

tar rapporten til etterretning.   
i. Mail av 04.12. fra Rogaland Fuglehundklubb v/Ellinor Nesse som svar på 

henvendelse fra FKF 03.12. vedrørende avklaring videre deltakelse i 

rullering av NM Lavland. Klubben må inntil videre takke nei pga. mangel 

på tilgjengelig terreng.  Skulle situasjonen endre seg vil de ta kontakt for å 

diskutere dette på nytt.  Vedtak: Tas til etterretning. 

j. Mail av 08.01. fra NKK, videresendt styret 08.01. Til orientering 

oversendte NKK info om datoer for NKK’s representantskapsmøter 2008, 

2009 og 2010, henholdsvis 26.04.08, 25.-26.04.09 og 24.-25.04.2010. 

Vedtak: Marte vil anmode våre medlemsklubber om at flest mulige 

fremmer forslag til NKK RS 2008 om at det blir foreslått en lovendring 

vedrørende flytting av NKK’s RS til mai/juni.  
k. Mail av 08.01. fra NKK, oversendt styret 08.01., bilagt invitasjon til møte 

hos NKK 22. januar kl. 1800 vedr. Hundesport.  En tilbakemelding ønskes 

gitt senest 18. januar.  Vedtak: Marte er enig i Kåre Lotsbergs 

betenkninger når det gjelder Hundesport.  Er også enig i det 

økonomiske fremlegget. Fuglehundfolket ønsker generelt  ikke 

Hundesport. NKK synes å ha skjønt det, og møter mannsterke på 

møtet.  Vi må signalisere det vi har fått tilbakemeldinger på fra våre 

medlemmer. Kjell sier seg enig i Martes synspunkter.  Det samme 

synes Mette.  Per og Marte møter i NKK.   
l. Mail av 09.01. fra leder i NESK, Fredrik Aalerud, vedrørende tilskudd 

NKK til fuglehundsektoren, samt at det savnes redegjørelse for de saker 

jakthundsektoren ikke fikk gjennomslag for i 2007. Hva kan FKF gjøre for 

at sakene skal få gjennomslag?  Det ønskes videre at klubbene tidlig får 

anledning til å sende inn forslag til representanter til NKK RS 2008. 

Vedtak: Sekretær sender kopi av brev som vil bli sendt NKK og 

repetere om dato for innsendelse av forslag til NKK’s RS. 
m. Mail av 12.01., oversendt styret 13.01., fra JD v/Gunnar Handberg vedr. 

deltakelse av AU i møtet med NKK vedr. Hundesport vedlagt betenkning 

fra AU. Alle JD’s medlemsforbund er invitert. JD’s AU er ikke invitert, 

men har fått kopi av brevet.  Fra NKK møter hovedstyreleder, medlemmer 

av hovedstyret, adm.direktør og redaktøren av Hundesport.  Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

Sak 03/08: Årsmelding fordeling av oppgaver - Per 

Vedtak: Per utarbeider et forslag til oppgavefordeling. 

 

Sak 04/08: Regnskap 2007 - Ellen 

 Regnskapsbilagene er så godt som ferdig ført, - det gjenstår imidlertid en del 

posteringer som må foretas i forhold til opptelling av beholdninger og 

utestående fordringer. 

 Vedtak: Per og Ellen følger opp regnskapet. 

 

Sak  05/08 Budsjett for 2008 - Per.  

 Vedtak: Budsjett for hele 2008 vil bli satt opp og omfatte regnskapsåret 

fra 1.1.-31.12. 

 



Sak 06/08 Oppfølging sak 72/07: Tilskudd fra NKK til dommerutdanning – Roy/Ellen 

 Bakgrunnen er at NKK har signalisert å avslutte tilskuddsordningen til 

dommerutdanning fra 2009. 

Vedtak: Brev er utarbeidet av Roy/Ellen med tilleggskommentarer fra Per 

som vil bli innarbeidet. Vi har fått opplyst i møte med NKK at for 2008 

var det satt av midler for utbetaling, men i de kommende år blir det ikke 

overført noe bidrag. Per har undersøkt budsjettposten hos NKK i deres 

regnskap. Der er det ført opp beløp til dommerutdanning i 2007 med ca. 

kr. 300.000,- mot ca. kr. 650.000,- i 2006. Samme beløp er avsatt i 2008 

som i 2007.  En beregnet andel av dette tilfaller FKF (i 2007 var det kr. 

130.000). 

 

Sak 07/08 Disiplinærkomiteen: Endelig forslag før det sendes NKK – Marte/Kjell 

Endelig forslag til mandat for en displinærkomite er utsendt.  Det ble poengtert 

at det må komme klart frem at disiplinærkomiteen rapporter til styret i FKF.   

Vedtak: En kopi sendes til NKK med beskjed om at alle rase- og 

distriktsklubber samt DU får dette tilsendt til høring.  

 

 

Sak 08/08 Tilbakemelding sak 48/97: Alternativer for å organisere dommere til dømming 

på de terminfestede jaktprøver – Kåre 

NKK har utsendt brev vedr. oppdatering av dommeroversikten.  Ved å dømme 

for eksempel 3 dager på en prøve, ønsker dommeren å kunne få plass på en av 

de neste prøver, mao må arrangøren sikre at dommeren får stille sine hunder på 

den neste prøve. FKF’s dommerutvalg vurderer også en mulighet å ha en 

lettere vei til dommergjerningen ved å autorisere UK/AK dommere først 

distriktsvis.  DU jobber således kontinuerlig med saken og vil komme med 

forslag til løsning, som for eksempel å endre dommerutdannelsen fra 2008.   

Vedtak: Saken tas til etterretning og Kåre følger opp fortløpende. 

 

 

Sak  09/08: Sak 73/07: Detaljert system for fordeling/rullering av prøvene på Kongsvold – 

Kåre/Ellen 

 Vedtak: Vi må avvente en prosess i forhold til hvilket resultat vi får på 

plass i den nye avtalen som er under behandling av Dovrefjellrådet.  Det 

utarbeides ikke et rulleringssystem før vi vet hvor mange prøver vi kan få 

avholde på Kongsvold.  

 

Sak 10/08: Sak 68/07 – Post pkt. f – tilbakemelding – Roy/Kjell 

 Vedtak: Kjell har forespurt og fått bekreftelse fra Svein Harald Foss. 

  

Sak 11/0: Sak 68/07 pkt. b – Nytt medlem DU - Ellen  

 Vedtak: Birger Stene følger opp og melder tilbake.  

 

Sak 12/08: Takkebrev utgåtte medlemmer av komiteer - Ellen 

Vedtak: Robert Kristiansen går ut av JD, Gunnar Handberg  trer ut av 

JD, Morten Berg går fratrer DU etter eget ønske, og Arne Hovde går ut av  

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen. Ellen foreslå tekst i takkebrev. Per skriver 

under og sender ut. 

 

Sak 13/08 Bemanning utvalg/komiteer – Ellen 

Vedtak: DU ok, AU ok. 



K/H-komiteen: Svein-Harald Foss og Gudmund Wadahl har sagt ja, samt 

formann i FKF sammen med sekretær blir med i komiteen.  Gunnar 

Handberg, Foss og Wadahl  samt sekretær FKF bemanner komiteen til 

avtalen er ferdigstilt, deretter trer Gunnar Handberg ut og leder FKF inn 

i komiteen. 

 

Sak 14/08 Sak 65/07: Tilbakemelding fra DU vedr. dommerkonferanse lavland og skog – 

Kåre 

 Kåre orienterte. 

Vedtak: Det blir omfattende endringer, ikke minst på NM Skog. Det må 

settes opp en ny rulleringsplan.  Arrangør NM Skog 2008 er NISK. 

Dommerkonferanser arrangeres etter at regelsverkendringene er på plass 

pr. 1.1.09. 

 

Sak 15/08 HQ/HD: Mail fra Gunnar Handberg til NKK – Marte 

  Vedtak: Tas til orientering. Oversendes raseutvalget. 

 

Sak 16/08 Eventuelt: 

  

o Resultat Årets Hund/Årets Unghund.på bakgrunn av mottatte 

resultater innen fristen 1.1.08 - Mette: 

 

- Nr. 1 Vinner årets Året Hund – Norgescup: IS Imingens Sa Lollipop - 62 p. 

- Nr. 2 – P Westpoints Emil. – 37 p. 

 

- Nr. 1 Vinner Årets Unghund – P Fjellrypas Lilo : 19 p. 

- Nr. 2 – IS Neadalens Super-Belle – 16 p. 

- Nr. 3 – IS ”US ” Reodor -11 p. 

- Nr. 4 – ES Ringvassøyas White Trix Lady – 10 p. 

- Nr. 4 – IS “US” Xcera – 10 p. 

- Nr. 6 – ES Rapmere’s B Dino – 7 p. 

Vedtak: 

Mette kvalitetssikrer poengberegningen.  Resultatet offentliggjøres 

deretter i ”Fuglehunden” nr. 2/08 (med bilder av hundene: ansvar Mette) 

og på FKF’s webside (med bilder av hundene: ansvar Roy).  Eierne 

kontaktes. 

 

o Mandat JD 

Vedtak: Mandatet utarbeides av Roy og Per med Kåre som pådriver. 

Frist 22.04.08. 

  

o Foreslåtte styremøter frem til NKK’s RS 7.-8. juni: 

 

o Tirs. 04/03. – SAS Radisson Gardermoen 

o Tirs. 22/04 – Telefonstyremøte 

o Tirs. 20/05 – SAS Radisson Gardermoen/evt. tlf.styremøte 

 

Neste styremøte: Tirsdag 4. mars kl. 17-21 SAS Radisson Gardermoen 

 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


