
   REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 

                     18.03.2015 kl. 1300 – 1700 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Hans Einar Enoksen 

    og Trine Melheim 

 Varamedlem:  Anders J. Lunde  

 Varamedlem:  Rune Frankmoen 

 

Fravær: Styremedlem:  Robert Brenden 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 30/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 31/15: Godkjenning av referat fra styremøte 17.02.2015 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 32/15: Post: 

1. Mail av 17.2. fra Appellutvalget i NKK v/Øystein Eikeseth vedr. 

deltakelse på instruktørkurs. Deltaker ble ikke godkjent for deltakelse 

på kurset, og anket FKFs avgjørelse inn for NKKs Appellutvalg. 

Appellutvalget besluttet å ikke behandle saken, da opptak av kandidater 

til utdanning er en vurdering av en persons egnethet som blant annet 

baserer seg på en persons omdømme.  En slik vurdering kan ikke ankes.  

Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 20. 2. fra NVK H/O  med forslag på Bjørn Strandvik som 

medlem i KG for mentaltester. Vedtak: FKF oversender forslaget til 

NKK v/Janne Gregersen. 

3. Mail av 24.2. fra Østerdalen FK hvor det opplyses at det er valgt ny 

leder på klubbens årsmøte 14.2.15.  Den nye leder heter Reidun Joten. 

Vedtak: Tas til orientering.  

4. Mail av 25.2. fra Telemark FK hvor det opplyses at det er valgt ny leder 

på klubbens årsmøte 24.2.  Den nye leder er Sven Tore Kittilsen. 

Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 27.2. fra NKK v/Dagny Wangensten  med informasjon om at 

Hundens Dag vil bli arrangert den 30. mai 2015. Vedtak: Tas til 

orientering. 

6. Mail fra Norsk Pointerklubb  27.2. på henvendelsen til raseklubbene 

vedr. kvalitetssikring av NM Lavland. Vedtak: Tas til orientering. 

7. Mail av 2.3. fra NKK v/Mette Johansen  hvor det opplyses om at NKKs 

dialogmøte i april vedr. jakt vil bli avholdt 13. april kl. 17-20. Det er 

anledning til å melde på inntil to 2 personer.  Vedtak: Kjell møter.  

8. Mail av 2.3. fra NVK med forslag på 2 kandidater til NKKs sølvmerke. 

CV vil bli ettersendt. Vedtak: En CV er mottatt, avventer den andre 

før saken oversendes NKK. 

9. Mail av 4.3. fra NKK v/Elisabeth Steen hvor det informeres om at 

terminlisten  for søknad om utstillinger i 2016  nå er stengt og at 

klubbene har frist til 1. mai med å lese korrektur.  1. september 2015 vil 

terminlisten være ferdig. Vedtak: Tas til orientering.  



10. Mail av 5.3. fra NJK v/Lisa Marie Rorhrirsch hvor protokollen fra siste 

møte i NJK 24. februar vedlegges.  Vedtak: Tas til orientering.  

11. Mail av 12.3. fra Vestlandets FK hvor det oppgis at ny leder for 

klubben nå er Svein Tennebekk. Vedtak: Tas til orientering. 

 

   

Sak 33/15: Videreføring av sak 4/15: Utstillinger 2016 

Gjennomgang av momenter før dagens møte i sakens anledning med RU. 

Vedtak: Fremstilling av svar på brev fra NJFF v/gen.sekr. og NJFF Nord-

Trøndelag fylkeslag.  

  

Sak 34/15: Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

I dag sitter Robert Brenden og Fredrik Aalerud i komiteen.  Komiteen må 

besettes med ytterligere en person.  Vedtak: Styret ønsker innspill fra 

medlemsklubbene på egnet person og følgende henvendelse går ut pr. mail 

til klubbene: Styret i FKF ønsker forslag fra medlemsklubbene på medlem til 

Kongsvold / Hjerkinnkomiteen. Dette bør være en person som kan arbeide mot 

å få etablert terrengene som en nasjonal arena for fuglehunder i tillegg til de 

faste oppgavene komiteen har. Dette krever et engasjement  i forhold til de 

utfordringer det er å skape forståelse for dette hos grunneier Statskog og i de 

aktuelle kommuner.  

Vedkommende bør ha kompetanse om de lokale forholdene på Dovre. 

Forslag sendes FKFs sekretær Ellen Bakke Dobloug så snart som mulig. 

 

Sak 35/15: Rypa - som kanskje kommer på rødlista. 

Bør vi sette ned en komite og melde oss som høringspart??  Styret diskuterte 

saken.  Vedtak : Styret vil sende et brev til NJFF.  

 

Sak 36/15: Oppfølging sak 3.1. på Fuglehundtinget: NM Pokal 

FKF ønsker å avklare med NKK konsekvensene av at den Kongepokal vi får til 

et NM-arrangement ikke deles ut. Vedtak: Brev sendes NKK. 

 

Sak 38/15: Budsjett 2016 utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere 

DU har utarbeidet et budsjett som er sendt styret i FKF. Budsjettet viser 

utgifter til dommerutdanning i regi av FKF og FKFs medlemsklubber på 

798 000,-. Utgifter til etterutdanning dommere er på kr. 280.000,-.Vedtak:  

Sekretæren sender svar til NKK. 

 

Sak 39/15: Godkjenning instruktører Fase III. 

Norsk Gordonsetterklub har foreslått: Geir Morten Søgård, Brit Einarsen, Ottar 

Haugen og Dag Roger Berg. 

Møre og Romsdal FK har foreslått: Tor Steigedal. 

Norsk Irsksetterklubb har foreslått: Per Harald Nymark, Jan-Arild Kingswick, 

Pål Skarstein, Fritjof Stangnes og Arthur Aune. Forslag til vedtak: Styret 

godkjenner kandidatene som Fase III instruktører. Kandidatene inngår en 

avtale med sine respektive klubber. Kopi sendes sekretæren i FKF. 

 

Sak 40/15: Mattilsynet – Høring vedr. retningslinjer for trening og hold av hund  

Dokumentet Trine har utarbeidet er videresendt til Jon G. Hov for uttalelse. Jon 

G. Hov har i tillegg engasjert Center for dyreterapi og Etologisk institutt i 

Danmark. Trine har også kontaktet Birgit Ranheim ved NVH og hun har sagt 

seg villig til å foreta et litteratursøk for å finne ut om det finnes faglig belegg 

for at daglig mosjon er nødvendig for å ha god dyrevelferd/om det er studier 

som sier noe om dette temaet. Vedtak: Trine tar kontakt med NJFF. Videre  

utarbeider hun et utkast til dokumentet og leder dette arbeidet frem til det 



ferdige dokumentet presenteres for Mattilsynet.  
 

Sak 41/15: Samarbeidsavtale SKK – NKK 

Trine/Nils orienterte om den videre bearbeidingen av samarbeidsavtalen. SJK 

og SKK har gjort vedtak om utestengelse av  nordmenn fra jaktprøver i Sverige  

fra kommende sesong hvis ikke ny avtale er fremforhandlet i løpet av mars 

2015. Vedtak: Nils tar telefonisk kontakt med SKK. Forslag til endelig 

avtale skal fremmes på Fuglehundtinget. 

 

Sak 42/15: Fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med innsendte saker til 

Fuglehundtinget 2015 

Styret gjennomgikk de sakene som var sendt inn innen 1.3. Vedtak: Styrets 

vurdering og innstilling utarbeides til årsberetningen.   

  

Sak 43/15: FKFs ønske om partskrav overfor NKKs Disiplinærkomite 

FKF har ikke mottatt svar fra NKK, men det er lagt ut en sak på www.nkk.no  

som omtaler forholdet.  

- Brev fra dommerpar på jaktprøve med innmeldt disiplinærsak hvor FKFs 

ønske om partskrav er tatt til inntekt for et spesielt syn i en pågående 

disiplinærsak.   

- Brev fra Hed-Opp FK. 

Vedtak:  Styret vil besvare Hed-Opp FK sin henvendelse. Trine følger opp 

styrets brev til NKKs Disiplinærkomite 11.12.  
 

Sak 44/15: FKF og NKKs appellutvalg 

NMLK ber om en redegjørelse for FKF-styrets forhold til et konkret vedtak i 

NKKs apellutvalg. Det framstilles svar som sendes NMLK. Vedtak: Tas til 

orientering.   
 

Sak 45/15: Statskog og tillatelser med jaktprøver ut april 

Har fått muntlig svar fra Statskog sentralt at grunneiers tillatelse for 

terminlisten 2015 går som planlagt. Hans jobber videre med Statskog sentralt. 

Det er innhentet uttalelse fra Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad 

v/Torstein Storaas i samarbeid med NINA v/Hans Christian Pedersen datert 11. 

mars 2015 om vårryper og fuglehundprøver. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 46/15: Ny Dogweb arra 

Arbeidsgruppen for utvikling av «eksisterende dogweb arra» har prioritert en 

del endringer som er helt nødvendig for at vi kan bruke systemet mens nytt 

jaktprøveprogram blir utviklet.  Disse endringene vil bli utbedret i løpet av 

vinteren 2015. 

Utvikling av «Nytt jaktprøveprogram» er godt i gang og arbeidsgruppen har 

utarbeidet et arbeidsdokument med innspill til forandringer og utbedringer fra 

dagens program. Raseklubbutvalget (RU) har gitt sine innspill i 

arbeidsdokumentet. De fleste data som registreres i arrangementsprogrammet 

er informasjon om hundenes bruksegenskaper. Dette er spesifikasjoner som 

raseklubbene har ønsket å registrere for bruk i avl. RUs oppgave har vært å 

samkjøre de egenskapene og ønskene raseklubbene har for slik data som skal 

inn i programmet for bruk i fremtidig avl. Saken er nå sendt ut på høring til 

medlemsklubbene med svarfrist 10/4. Vedtak: Tas til orientering 

Sak 47/15: Samarbeidsavtale JFF og THK 

Det er kommet et endringsforslag til Fuglehundtinget via Mikkel S. Lyngar. 

Dette må sendes Lovkomiteen i NKK. Lovkomiteen må forespørres om det er 

forenlig med NKKs regelverk om man gir samarbeidende klubber like 



rettigheter og plikter som medlemmer uten at den samarbeidende klubben 

følger NKKs lovmal. Dersom Lovkomiteen vurderer slike samarbeidsavtaler 

som en omgåelse av kravet om at NKKs lovmal må følges,  må FKF ha en 

uttalelse om det klar til Fuglehundtinget. Vedtak: Det sendes en henvendelse 

til lovkomiteen i NKK. Trine lager utkast.  

 

Sak 48/15: Endring lover for Hedmark og Oppland FK 

Styret i FKF har fått oversendt protokoll fra årsmøtet i Hed-Opp FHK. 

Årsmøtet vedtok en lovendring som ble godkjent av årsmøtet. Endringen må 

godkjennes av styret i FKF før det er endelig. Hed-Opp FK ber derfor om at 

styret i FKF godkjenner klubbens lover med den endringen som fremgår. 

Vedtak: Styret godkjente endringen i Hedmark og Oppland FKs sine lover 

i hht lovkomiteens anbefaling. 

 

 

 

 

Neste styremøte: Onsdag 29. april kl. 1800 Skype. 

 

 
 

Ellen B. Dobloug 


