
 1 

REFERAT FRA STYREMØTE GARDERMOEN 

28.04.2009 kl. 17 – 21.30 

 

 

Til stede:  Kåre Norum, Marte Ottesen , Mette Marie Waaler,  Nils B. Skaar,  Tor 

Steigedal, Cato M. Jonassen og Kjell Enberget. 

Forfall: Tor Steigedal 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 41/09: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 42/09: Godkjenning av møteprotokoll fra 24.03. 2009: 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 43/09: Post: 

  

 Mail av 26. mars fra Oslo kommune, friluftsetaten vedlagt referat fra møtet 

med organisasjonene vedrørende evaluering av dressurområdene i Oslo. 

Det var kommet inn få klager fra almenheten. Mange av områdene er mye 

brukt og fungerer bra. Flere organisasjoner har etterlyst et eget område som 

kan benyttes til bla. dressurkurs. Organisasjonene kom med flere nyttige 

forslag og ønsker angående type område og organisering. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 1. april fra Vestfold Fuglehundklubb. Tjølling JFF og Vestfold FK 

har ikke kommet til enighet om en ny samarbeidsavtale vedr. terreng til 

lavlandsprøver, og dette vil i praksis medføre at de i år får tilgang til færre 

terreng til sine to høstprøver. De vil arbeide iherdig med å få tak i nye 

terreng. Vedtak: Tas til orientering. Styret imøteser tilbakemelding om 

hvordan problemet vil løses i forhold til kvalitetsikring av 

lavlandsprøvene. 

 Mail av 22. april fra NKK v/Jane Elin Brattland med informasjon om at 

NKK arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010 med 

søknadsfrist 1. september 2009. Alle medlemsklubber oppfordres til å sette 

en annonse (vedlagt mailen) om dette i sine medlemsblad for å øke 

oppslutningen om kurset. Vedtak: Tas til orientering. Sendes til RU. 

 Mail av 23. april fra Gunnar Handberg vedr. arbeidskonsept og prosedyrer 

for NJK.  Informasjonen er sendt FKF’s medlemsklubber.  Vedtak: Dette 

er i mars sendt ut til høring til klubbene. Ellen tilskriver klubbene og 

ber om at FKF får fullmakt samordne dette med frist 14. mai. Frist for 

innsendelse til NKK 30. mai.  
Mail av 23. april. fra NKK v/IT-sjef Vidar Grundetjern vedr. 

undersøkelse/vurdering av framtidig bruk av DogWeb Arra/prøveklient. 

Undersøkelsen er sendt alle klubber med epostadresser som er oppgitt i 

terminlisten. Det er stadig færre som benytter prøveklient, da 

internettdekningen og mulighet for bruk av mobilt kontor (mobildekning) 

er blitt vesentlig bedre de siste årene. En beslutning om å avvikle 
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prøveklienten vil NKK fatte på grunnlag av denne undersøkelsen og i nært 

samarbeid med både FKF og Jakthunddivisjonen.  Vedtak: Sekretær 

sender mail til FKF’s medlemsklubber med spørsmål om hvem som er 

avhengig av å bruke prøveklient for å avholde sin prøve.  
 

 

Sak 44/09:     Oppfølging av saker fra tidligere styremøter.   

 VM. Sak 31/09. 

Vedtak: Det er tidligere blitt avsatt kr. 25.000,- pr. arrangement fra 

FKF. Dette beløp opprettholdes. For at Norge skal delta i VM må vi 

har en representant i VM-komitemøte. NKK skal dekke denne 

kostnaden.  VM er fra 2009 underlagt FCI.  1. FCI-repr. 2. 

deltaker/avgift/treningsgebyr. 3. Dommere, 1-2 stk. Sekretær sender 

søknad/regning. 

 Søknad til Dovrefjellsrådet – ny kontrakt. 

            Vedtak: Denne saken er delegert ned til FKF – brev til NKK.  Når  

            referatet fra møtet  på Hjerkinn forrige uke er klart, lager Tor forslag  

            til ny søknad. Første møte i Dovrefjellsrådet er 26 juni. Kongsvoll  

            /Hjerkinnkomiteen i NKK har etter Dovrefjellrådet ble dannet et  

            begrenset mandat, mot Statskog som grunneier. Håndteringen av dette  

            i framtiden bør ligge i FKF, men at NKK betaler terrengleien til  

            Statskog. 

 Fornyet søknad til NKK – støtte dommerutdanning 2008 og 2009. 

Vedtak: Sekretær sender ny søknad til NKK, som innbefatter 

manglende støtte for 2008 (tidligere fått avslag på søknad), samt ny 

søknad for 2009 (innspill vedrørende budsjett for 2009 er sendt inn til 

NKK). 

  

  

Sak 45/09: Mail fra Svein Borgen, leder Derby-komiteen. Derbykomiteen synes at  

                        pengepremier har utspilt sin tid og foreslår at dette kuttes ut fra neste år.  

 Vinnerne får mange andre fine premier og komiteen ber om at forslaget tas 

opp til behandling av FKF’s styre. Vedtak:  Styret ønsker å opprettholde 

pengepremien.  Hvis dettte skal endres, må det skje i forbindelse med 

neste revisjon av jaktprøvereglene.  

 

Sak 46/09: Uttalelse om jakt og viltforvaltning.  

  Rådet for dyreetikk: 

Vedtak: Inneholder bl.a. forslag om apporterende hund for fuglejakt. 

NJFF har uttalt seg og dette ligger ute på deres nettside. Kåre får fullmakt 

til å ivareta FKF’s interesser overfor JD. 

 

 

Sak 47/09: FKFs RS. Styrets innstilling i foreslåtte saker fra klubber:  

 

1. Randsfjords forslag om endring av vedtektene.  

Vedtak: Styret ønsker å fremme en sak om to-årig RS perioder, hvis 

det blir vedtatt faller denne saken.  

2. Nord-Troms Fuglehundklubb. Opprettelse av utvalg – nye 

stemmerettsregler. Vedtak: Styret legger fram saken uten innstilling. 

 

 



 3 

Sak  48/09: FKFs RS. Styrets innstilling i aktuelle saker fra FKFs styre. 

                          

1. Kongsvoldterrengene. 4 uttalelser innen frist den 24. april. 

3 høringssvar er positive til dagens ordning, 1 negativ.   

Vedtak: Styret støtter forslag 1 i høringsdokumentet.  

                        2.  FKF som reelt forbund. (Notat og forslag fra Nils). 

Vedtak: Styret ønsker å fremme denne saken for RS. Må derfor gjøres 

endring i vedtektene i $$ 1 og 3. Forundersøkelser må gjøres med 

NKK for å unngå at dette strider med andre klubbers avtaler med 

NKK. Kåre tar kontakt med leder av NKKs HS. 

3 To-årig intervall for FKFs RS.   

Vedtak: Et flertall i styret ønsker å fremmer denne saken på årets RS. 

Kåre lager saksdokumenter for RS.  
4 Ny dommer utdanning. Utsatt høringsfrist. Ikke svar regnes som støttet. 

Vedtak:  Styret støtter dommerutvalgets innstilling i saken og 

fremmer innstilling overfor årets RS.  
5 Andre aktuelle saker: 

Saker innsendt av Marte 27.4. ble diskutert. 

Strategi, mål og hva JD skal gjøre videre fremover etter at NJK ble      

etablert. Revisjon jaktprøver: Hoppe over en runde. Arbeidskrevende 

prosess som starter et par år etter at forrige regelverk ble endret.  La det gå 

noen år, før temaet tas opp igjen. 

Vedtak: Saken ble diskutert, uten at det ble fattet vedtak om å fremme 

de på årets RS.  

 

Sak  49/09: FKFs RS: Årsberetning, regnskap 2008 og budsjett 2009. 

                        Vedtak: Bearbeides videre, korte frister for innsendelse til sekretær. 

 

Sak  50/09: Oppfølging av saker fra siste års RS. 

1. Bly – stål hagl. 

Marte har fremlagt et notat. NJFF har lagt saken død.  Vanskelig å gjøre 

noe mer med saken. 

2. Ulovlig trening. 

Tor har hatt kontakt med Trond Berger i Statskog. Det er i forhold til 

      Hjerkinn/Dovre noe mangel på informasjon, Statsskog har laget et  

      brev/opprop som er publisert på våre nettsider og Fuglehunden. Saken  

      følges opp videre.  

3. Hundesport frivillig. Er fremmet i NKKs budsjett og NKKs 

handlingsplan. Ble fremmet til NKKs RS – ble nedstemt. 

4. Redusert aktivitetsavgift. Er fremmet i NKKs budsjett og NKKs 

handlingsplan. Ble fremmet til NKKs RS – ble nedstemt. 

5. Grunnkontingent. Ikke fremmet som sak på årets RS. 

6. Grenseoppgang FKF/Raseklubber. . Avholdt et møte med RU, det 

jobbes fortsatt med saken . FKF blir inivitert ved behov til RU. 

7. Endring av i båndtvangbestemmelsene. Ikke jobbet med spesielt, flere 

kommuner har gitt dispensasjon til prøver i april. Jobbes videre med. 

8. Praktiseringsavtale NKK - FKF.  Kåre tar kontakt med leder i NKKs HS. 

Hvis det blir endringer på vårt RS må det fremmes nytt forslag overfor 

NKK, det er ønskelig at styret får fullmakt til å sluttføre forhandlingene 

med NKK. 
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9. Instruks FKFs disiplinærkomite. Avventes da dette ikke kan delegeres 

fra NKK slik loven til NKK er i dag. Kandidater oppnevnes på dette års 

RS, disse må jobbe etter NKKs paraply. Likedan GK skog oppnevnes av 

dette års RS. 

 

 

 Sak  51/09:   Temakveld FKFs RS.     

                       Vedtak:   Ny dommerutdannelse og FKF som reelt forbund.   

 

Sak  52/09: Møte med NJFF.  

Vedtak: Avtalen med NKK bør være på plass før et møte med NJFF.  

Evt. mulig med et innledende møte før dette skjer? 

 

Sak 53/09: NKK RS 

Deltakelse fra FKF til NKK RS: 

Stemmegiving og forarbeid, FKF har gjennom hele prosessen frontet FKF’s 

vedtak og det som ble bestemt på FKF’s RS. Forslag som er bestemt av FKF’s 

RS skal fremmes på NKK’s RS skal fremmes og ikke trekkes. 

Valgprosedyrene på NKK’s RS tas til etterretning 

Vedtak: 

Det må være et prinsipp at leder er tilstede på NKK RS.  Hvis leder ikke 

kan delta, så skal ett av styremedlemmene fra FKF tre inn på plassen. 

 

 

Neste møte: Telefonmøte onsdag 27. mai 2009, alternativt fysisk møte på  

            Gardermoen samme uke. Aktuelle dager er da mandag, tirsdag og  

torsdag. Gi tilbakemelding om hvilke dager som evt. passer – ikke passer. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug. 


