
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

22.04.2008 kl. 19-22 

 

 

Til stede:  

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

Fravær: Tor Einar Jørgensen og Kjell Duedahl. 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 
 

Sak 25/08: Godkjenning av referat fra styremøte 04.03.08. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 25/08: Post: 

a. Mail av 5. mars fra NKK v/Stepanka Horakova vedr. tidligere mail om 

ideer til samfunnsrelaterte saker, samkjøring av utsendelse av 

klubblad/Hundesport samt muligheter for annonsesalg-samkjøring. Det var 

ikke kommet noe svar fra noen av klubbene . Vedtak: Saken tas til 

orientering. 
b.  Mail av 12. mars  fra leder av Distriktsutvalget Birger Stene vedrørende 

mandat og funksjonstider. Stene kommer videre med tanker når det gjelder 

fortsettelsen av utvalget og kommer med forslag om de kriterier som bør 

legges til grunn ved utvelgelse av medlemmer til distriktsutvalget. Stene 

gikk av som leder av NFK 12.02.08, og foreslår at han avløses av en ny 

representant.  Kan forsøke å finne fram til en villig kandidat.Vedtak: 

Saken tas til etterretning. 
c.  Mail av 19. mars fra JD v/Gunnar Handberg vedr. innkalling til møte 

JDDU 19.04. Det er ønskelig at klubber/forbund stiller med minimum 1 

person fra styret og 1 fra avlsråd. Vedtak: For FKF stiller følgende 

representanter:  Harald Bruflot og Mette Ulvestad. 
d. Mail av 19. mars fra JD v/Gunnar Handberg vedlagt utarbeidet 

innstilling/rapport fra delegeringsutvalget v/leder Anne Cathrine Frøstrup. 

Dersom styrene i JD bifaller innstillingen, vil den bli tatt til beslutning i 

styringsgruppa og inn i Rådsmøtet, der en eller flere fra utvalget møter for 

at man skal få formell behandling og framdriftsplaner. Vedtak: Saken tas 

til etterretning. 
e. Mail av 27. mars fra Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb vedlagt kopi av 

brev til Norsk Kennel Klub v/adm.dir. Espen Engh. Brevet omhandler 

tildelingsprosedyre/søknad Kongspokal/NKK’s sølvpokal/plakett for 

høystatusløp.  HVFK er meget kritisk til NKK’s prosedyrer ved behandling 

av søknader i denne sammenhengen, og ber NKK skjerpe sine svarrutiner. 

Det heter videre i brevet til NKK: ”HVFK vil med dette anmode NKK at 

nåværende søknadsfrist som er 1. januar endres til 1. november med 

svarfrist til klubbene 1. desember.  Tilbakemeldingen må inneholde 

adresseliste over de som har søkt og hva de er tildelt det påfølgende år”. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 
f.  Mail av 27.03. fra JD v/Gunnar Handberg vedlagt statistikker om HD-

utvikling 1990-2007, tatt direkte fra NKK’s database.. Vedtak:  Saken tas 

til etterretning. 



g. Mail 28.mars fra NKK vedr. mottatt klage på Tjølling JFF’s 

fuglehundprøve 19.-21. oktober 2007.  Klagen gjaldt gjennomføring av 

prøven og utsetting av fugl. NKK’s hovedstyre tiltrådte GK’s innstilling 

med å ikke ilegge arrangøren noen disiplinær forføyning. Vedtak: Saken 

tas til orientering. 
h. Mail av 1. april fra JD v/Gunnar Handberg vedr. HQ HD hos engelsk setter 

med innkopiert email fra Espen Engh etter mottagelse av email fra Norsk 

Engelsksetterklubb vedr. uenighet om hvor interessant det er å innføre HQ-

avlesning innenfor jakthundsektoren.  JD v/Handberg ber FKF’s styre 

avklare med sine medlemsklubber deres forhold til FKF og FKF’s 

samarbeidsparater slik at saker av felles betydning og interesser blir 

behandlet etter de organisatoriske retningslinjer som foreligger. Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
i. Mail av 1. april fra Birger Stene vedr. Distriktsklubbutvalget og meddeler 

at Robert Kristiansen tar over etter han som en av de to representantene fra 

Midt-Norge samt videre prosedyre for utvelgelse av rep. nr. 2 fra Midt-

Norge. Vedtak: Saken tas til orientering. Utvalget velger selv sine 

representanter og FKF ser gjerne at dette skjer under de årlige RS.  
j. Mail av 3. april fra NKK v/Mette Johansen vedlagt brev vedrørende 

momskompensasjon for frivillige organisasjoner.  Da moms ble innført på 

tjenester i 2001 ble det samtidig etablert en kompensasjonsordning for 

frivillige organisasjoner for påførte merutgifter.  Dokumenterte 

merkostnader er som navnet sier de ekstrakostnader som klubben har fått 

ved innføring av MVA på tjenester.  Vedtak:  Saken tas til orientering. 

k. Mail av 3. april fra JD v/Gunnar Handberg vedlagt beretning fra NKK’s 

Jakthunddivisjon for 2007.  Vedtak: Saken tas til orientering. 

l. Kopi av brev av 3. april fra NKK’s Jakt- og Brukshundavdeling vedr. 

rapport fra Agder Fuglehundklubbs prøve 24.-26. august 2007 vedr. 

innrapportert uønsket adferd hos en hund ovenfor en annen hund.  

Hovedstyret tiltrådte GK’s innstilling med ikke å ilegge hunden displinære 

forføyninger. Vedtak: Saken tas til orientering. 

m. Mail av 7. april fra NKK v/Espen Engh vedr. informasjonsmøte om HQ 

torsdag 17. april i NKK’s lokaler på Bryn. Formålet med møtet er bl.a. å 

informere om prosessen vedr. HQ så langt og for å sondere interessen blant 

klubbene for HQ.  Vedtak: Marte stiller i møte fra FKF. 

n. Brev fra Norsk Gordonsetterklubb av 9. april med søknad om å få arrangere 

NM-skog i 2016, da klubben fyller 100 år dette året.  Det var NGK som tok 

initiativet i sin tid for å få til NM-skog, og de håper at søknaden kan 

innvilges.  Vedtak: Godkjennes.  Ny omrokkering må utarbeides og 

forelegges klubbene til orientering. 
o. Kopi av brev fra NKK av 9. april til Norske Elghundklubbers Forbund 

vedr. registrering av jaktpremiering i stamtavlene.  Forslag er fremlagt 

NKK’s HS og HS har godkjent innføring av markering ”J” i stamtavlen på 

jaktpremierte hunder, samt at det ble godkjent å utvide programvaren, slik 

at dette kan håndteres automatisk.  Vedtak: Saken tas til orientering. 

p. Kopi av mail av 16. april fra JD v/Gunnar Handberg bilagt JD’s 

Arbeidsutvalgs kommentarer til saksunderlag for NKK’s RS 2008 med 

avstemningsforslag.  Vedtak: Saken tas til orientering. 

q. Mail av 17. april fra Torstein Rudi, leder Norsk Retrieverklubb, av 17. april 

vedr. uteglemt sak til NKK’s RS, - nemlig endring av tidspunktet for 

NKK’s RS. Nordenfjeldske FK har foreslått ”månedsskiftet mai/juni og 

innen 30. juni”.  Norsk Retrieverklubb har kommet til at dette forslag er 



bedre enn deres eget, og trekker derfor sitt forslag og slutter seg til forslaget 

fra Nordenfjeldske.  Vedtak: Saken tas til etterretning. 

r. Mail av 17. april fra Robert Colbjørnsen hvor han meddeler at han ønsker 

av avslutte sin ”fartstid” i SU Syd-Vest, og foreslår samtidig at man trekker 

inn nytt medlem fra Vestlandets FHK.  Vedtak: Saken tas til etterretning 

og oppfølging. 
. 

  

Sak 27/08: NM-L-V.H.S:                                                            Kåre                                                          

 Dommerutvalget har sett på saken og har ingen innvendinger. 

 NM Skog ser greit ut.  CACIT og Res.CACIT  prioriteres først, deretter VK-

premier og så AK-premieringer.  1. AK skog er ikke godkjent for NM Høyfjell. 

.     

Vedtak: Det lages ett regelverk for alle 

 

Sak  28/08 Endelig regnskap 2007                                                 Ellen 

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. 

 

Sak 29/08 Budsjett 2008                                                                                    Ellen 

Budsjettet er satt opp uten tilskudd fra NKK.   

Vedtak: Vi avventer til etter NKK RS med revidering av budsjettet. 

 

Sak 30/08 Årsrapport        Per/Ellen 

Vedtak: Hver enkelt kvalitetssikrer årsrapporten og melder 

endringer/tillegg til Ellen.  Rapporten tas opp igjen under telefonmøte i 

uke 18. 

 

Sak 31/08: Status på ny praktiseringsavtale – behandlingen i NKK.                 Roy 

 Saken skal opp i HS i NKK i april for behandling.  Har vært til behandling i 

Rådsmøtet nylig.  Espen Engh hadde ingen spesielle innvendinger mot det 

fremlagte forslag.   

Vedtak: Når Praktiseringsavtalen er godkjent av NKK, legges den frem 

som en orienteringssak for FKF RS i juni. 

 

Sak 32/08: Gjennomgang av FKF’s organisering og rutiner for saksgang 

 i vårt forbund. 

Vi bør meddele våre medlemsklubber at det ikke tas saker direkte ut mot NKK, 

men at vi bruker de organ vi har. Alle ting av felles interesse for FKF-systemet 

bør tas videre av FKF etter vurdering.  Vi lager et skriv, eller tar det opp som 

en rutineforbedring for alle våre klubber, slik at man er klar over den måten det 

bør arbeides på fremover.  Det kan også være et alternativ å foreta endring i 

FKF’s lover.  Det kan være nyttig for fremtidig arbeidsforhold i FKF’s styre og 

de utvalg som dannes fremover å ha en klar kommunikasjonslinje som alle må 

forholde seg til.  

Vedtak: Det sittende styre vedtar dette som et punkt i den kommende 

handlingsplan. 

 

Sak 33/08 Oppfølging sak 08/08: Alternativer for å omorganisere dommere til å dømme 

på terminfestede jaktprøver       Kåre 

 Kåre orienterte.  Man tror det vil avhjelpe situasjonen ved å utdanne UK og 

AK-dommere først.        

 Vedtak: Viser til det fremlagte forslag om endring i dommerutdannelsen. 

 



Sak 34/08 Resultat av høring jaktprøveregler     Kåre 

 Jaktprøvereglene er utsendt alle medlemsklubber og de innkomne resultater er 

deretter blitt bearbeidet og utsendt medlemmene. 

 DU vil legge saken frem under det kommende representantskapsmøtet 

Vedtak: Forslaget vil bli lagt frem på FKF RS i juni. 

 

Sak 35/08 Muntlig referat fra møte 17.04.08 med NKK   Marte 

 Marte orienterte. 

Møte var med NKK samt ledere fra diverse raseklubber, - alle innenfor JD var 

stort sett representert.  Astrid Indrebø hadde laget HD-statistikker, og la frem 

hva man hadde funnet om HQ.  Indeks er imidlertid veien å gå videre.  HQ-

indeks var ikke noe NKK kunne gå god for faglig. Avlesning skulle skje med 

NKK’s sine HD-avlesere når det gjelder eventuelt bruk av HQ.    

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.  RU har ikke tatt 

standpunkt til saken ennå. 

 

Sak 36/08 Forslag til styrets handlingsplan 2008    Alle 

 Styret må ha en handlingsplan for de oppgaver som man står foran i 2008. Det 

vil stadig være løpende oppgaver, men det kommer også spesialoppgaver til. 

Vedtak: Kåre og Marte lager en oversikt med innspill fra Mette og 

oversender dette så raskt som mulig til Ellen for innsetting i 

årsberetningen som må være klar for utsendelse innen 7. mai. 

 

Sak 37/08 RS 2008 – orientering       Ellen 

Ellen orienterte om oversendt forslag fra RU v/Harald Bruflot.  

Vedtak: Det legges ikke opp til noen spesiell aktivitet søndag, og avreise 

blir deretter etter frokost. 

 Kåre, Marte og Roy lager saksfremlegg på avtalte saker som oversendes 

Ellen 

 

Sak 38/08 Aversjonsdressur – standardavtale FKF    Mette 

 Mette orienterte.  Hun har oversendt omarbeidede skjemaer til styrets 

medlemmer til orientering. Det er nå utarbeidet standardavtaler for instruktører 

og foreninger tilsluttet FKF. Avtalen omfatter vilkår for autorisasjon og 

ansvars- og oppgavefordeling mellom de ulike leddene i organisasjonen. 

 Hvilken instans skal foreta autorisasjon i FKF?  Hvem skal være ankeinstans 

ved avautorisasjon?  

 Vedtak: Styret foreslår at anke kan kanaliseres til disiplinærkomiteen som 

rapporterer til FKF’s styre som så tar endelig beslutning.  FKF’s 

sekretariat kan foreta autorisasjonen. Mette arbeider videre med saken 

med utforming av avtaler etc.  

 

Sak 39/08 Ny struktur for dommerutdanning                     Kåre 

 Saken har tidligere vært oppe til behandling og ble diskutert på nytt. 

 Vedtak: Dommerutvalget har utarbeidet en ny struktur for 

dommerutdanning og eksamensordning.  Forslaget legges frem som sak til 

orientering på FKF’s RS. 

 

Sak 40/08  Eventuelt 

 JD sine betraktninger om dokumenter til NKK RS. 

Roy gjennomgikk det fremlagte skriv og kommenterte punktene i 

skrivet.  Når det gjaldt punktet om heving av GK, sa styret er enig i at 

det ikke er ønskelig å heve denne ytterligere.  



  

 Det blir omrokkeringer i Dommerutvalget, og det nye styret må 

oppnevne nye representanter. 

  

 Forslag til ny gullmerkekandidat ble fremsatt. CV fremskaffes. 

 

 

Neste styremøte: Kort telefonmøte i uke 18. 

 

Ellen B. Dobloug. 

Referent 


