REFERAT FRA STYREMØTE PÅ KONGSVOLD
17.08.2008 kl. 15-19

Til stede:
Referent:

Kåre Norum, Mette Marie Waaler, Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Tor
Steigedal, Cato Jonassen og Kjell Enberget.
Ellen B. Dobloug

Sak 60/08:

Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Vedtak: Godkjent.

Sak 61/08:

Godkjenning av møteprotokoll 9. juli 2008:
Vedtak: Godkjent.

Sak 62/08:

Post:





Sak 63/08:

Mail fra Jakthunddivisjonens datautvalg v/Trine Melheim av 12. august
vedr. siste mulighet for å melde inn år for gjennomsnittsberegning av
momenter samt info ulike saker. Vedtak: Mailen tas til etterretning.
Mail av 12. august fra Hedmark og Oppland Fuglehundklubb v/Iver
Melby vedr. innspill til nytt dommerutvalg.. Vedtak: FKF har takket
for henvendelsen og informert at styret vil velge de personer som
man finner best skikket til vervene.
Mail 13. august fra Mette Møllerop med forslag til ny representant i
samordningsutvalget Sør-Vest, etter at Robert Colbjørnsen har gått ut.
Tore Kallekleiv er medlem i Vestlandets Fuglehundklubb, NVK
Hordaland, dommer og ivrig prøvedeltaker, opptatt av reell samordning
mellom våre klubber/prøvearrangører. Vedtak: 1. Tore Kallekleiv
godkjennes som ny representant i SU Sør-Vest. 2. Kjell ser på
mandatet og oppbygging av samordningsutvalget til neste
styremøte.

Konstituering og fordeling av oppgaver i styret. Utsatt sak 48/08.
Ellen fremla et forslag til fordeling av oppgaver.
Vedtak:
Kåre vil fungere som webmaster inntil videre. Mette og Tor kommer med
forslag til hvilken type informasjon som bør legges ut på FKF’s side. De
ser samtidig også på forslag til det stoff som skal inn i ”Fuglehunden”.
Forslagene fremlegges til neste styremøte.

Sak 64/08:

Oppnevning av nytt dommerutvalg
Saken var sist tatt opp på forrige styremøte. Det har vært forespørsler blant
flere personer. Det forrige dommerutvalget har imidlertid sagt seg villig til å
fungere frem til 01.09. til det nye dommerutvalget er på plass.
Prioriterte oppgaver for det nye dommerutvalget er bl.a.:

1.
2.
3.
4.

Regelverk NKK
Dommerhåndbok
Dommerutdanninga
Championatregler

Vedtak:
Arne Hovde, Per Sandanger og Odd Harald Sørbøen danner FKF’s nye
Dommerutvalg med Arne Hovde som leder.
Sak 65/08:

Høringsuttalelse fra lovkomiteen. Utsatt sak 54/08.
Saken ble diskutert.
Vedtak:
FKF styre går inn for at NKK’s RS utsettes til juni og at saker som skal
behandles på NKK’s RS må oversendes FKF innen desember året før slik
at vi kan få en demokratisk prosess i organisasjonen.

Sak 66/08:

Delegeringssak fra NKK – innspill fra FKF. Utsatt sak 55/08.
Dette ble presentert av Anne Cathrine Frøstrup. Arbeidsoppgaver som FKF’s
medlemsklubber har tatt over fra NKK må gi en økonomisk kompensasjon
overfor klubbene. Eksempler: Registrering av resultater på jaktprøver.
Dommerutdanning med autorisasjonsprøver og dommerkonferanser for NKK’s
dommere er en stor utgiftspost. Det må komme innspill fra FKF til komiteen.
Vedtak:
Styret kommer med innspill til neste styremøte.

Sak 67/08:

NM-lag Lavland. A: regelverk. B: FKF pokal
Når det gjelder regelverk, var det enighet om at man kan beholde noenlunde et
tilpasset regelverk som gjelder NM-lag Høyfjell. Vi ønsker et annet
søkssystem på NM-lavland, da dette arrangement er forskjellig fra høyfjell.
Vedtak regelverk:
FKF’s styret besluttet at NM lag lavland og vinter kjøres etter samme
regelverk som for høyfjellspokalløpet. Sekretæren sende skriv til
arrangørene om at de skal bruke samme regelverk.
Pokal:
Det er fremsatt forslag fra Kjell Enberget om at FKF bør sette opp en pokal til
de nye løpene tilsvarende Høyfjellspokalen i forbindelse med NM Høyfjell.
Dette vil helt klart heve arrangementenes status.
Vedtak:
Sekretæren forespør FKF’s medlemsklubber om noen kan ha en pokal til
overs (for eksempel vandrepokal som aldri ble vunnet til odel og eie) som
kan gis til FKF. Det er ønskelig med 2 stk. pokaler som kan settes opp til
NM Lag Lavland og NM Lag Vinter. Dersom vi ikke lykkes i å skaffe
tilveie pokaler fra en eller fler av klubbene var det enighet om å gå til
innkjøp av sådanne.

Sak 68/08:

Strategi FKF/JD/NKK. Avklaring. Hva ønsker vi? Prosessen videre
fremover.
Anne Cathrine Frøstrup var invitert til styremøtet for å informere om
Jakthunddivisjonen. JD ble opprettet i 2004 med et avtaledokument mellom
elg, spaniel, dachs, retriever, basset, finsk spets, norrbotn spets og FKF.
Formålet er å ivareta fellesinteressene for jakthundsektoren og sikre fokus på
jakthundspørsmål i NKK. Det ble nedsatt en styringsgruppe hvor hver
klubb/forbund har sitt medlem. JD har oppnådd å bli et direkte talerør i NKK
og har fokus på at NKK ivaretar våre behov, sikrer jakt og jaktrelaterte
aktiviteter. Anne Cathrine sitter i lovutvalget og delegeringsutvalget i JD.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering. Det er ønskelig at
informasjonsflyten blir forbedret. FKF må bli tydeligere i forhold til hva
man ønsker fra JD.

Sak 69/08:

Invitasjon fra NKK – møte 1. september.
FKF har mottatt henvendelse fra RU hvor de ber om utsettelse av møtet til etter
15.10.08.
Vedtak: FKF ber om utsettelse av møtet på vegne av klubbene vi
representerer og sekretæren sender brev til NKK v/Mette Johansen
snarest.
Kommentar:
18.08. fikk Kåre Norum en telefon fra NKK v/Mette Johansen som
informerer om at møtet er utsatt til 14.10. Det er også sendt ut ny invitasjon
til de opprinnelig møtedeltakere med denne dato og frist 9.10. for å melde inn
antall personer som møter for klubber/forbund.

Sak 70/08:

Møteplan ut 2008
Forslag til møteplan er utsendt styremedlemmer. Cato disponerer møtelokaler
på Gardermoen som kan benyttes til fysiske møter.
Vedtak:
Den foreslåtte møteplanen ble vedtatt.

Sak 71/08:

Eventuelt
Referert henvendelse fra Anders Simensrud. FKF anser ikke dette som noen
sak de kan bidra med løsning av.

Ellen B. Dobloug.
Referent

