
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

            Torsdag 28.05.2015 kl. 20.00 – 21.50 

 

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

    Trine Melheim og Robert Brenden 

    Anders Lunde (istedenfor Kjell Enbrget) 

Fravær: Styremedlem:  Kjell Enberget 

 Varamedlem:  Rune Frankmoen 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug    

 

 

Sak 64/15: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 65/15: Godkjenning av referat fra styremøte 29.04.2015 

Sak 55/15: Dokumentasjon på at endringer i ordlyd jaktchampionat kombinert 

bare er en saksbehandlingsfeil er nå dokumentert.  Anders tar saken til NKK 

med ønsket ordlyd via RU.  Det opplyses samtidig om at revisjon av 

championatregelverket ikke nødvendigvis følger revisjonen av 

jaktprøveregelverket.    Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 66/15: Post: 

1. Mail av 29.4. fra Tromsø FK v/Wiggo Ditlefsen vedr. bytte av prøvehelg 

høsten 2015 pga tilbakemelding fra grunneiere.  Prøvehelgen starter 

samtidig som elgjakta. SU-Nord må behandle denne søknaden før FKF 

kan godkjenne søknaden. I samme henvendelse søkes det om at fristen 

for innberetning av 1. UK for kvalifisering til Norsk Derby blir lagt til 

søndag 20. september. Vedtak: Etter godkjennelse av SU-Nord fikk 

Tromsø FK svar fra FKF 11.5. vedr. bytte av prøvehelg.  Samme 

dato fikk også Trømsø FK v/Ditlefsen mail fra FKFs sekretær om 

at styret i FKF har avvist søknad om flytting av kvalifiseringsdato 

for ND. 

2. Mail av 18. mai fra NKJ v/Lisa Maria Rohrhirsch vedlagt referat fra 

møte i NJK 5. mai 2015.  Vedtak: Det tas til etterretning.  Det er for 

2016 budsjettert med en støtte til FKFs dommerutdanning med kr 

381.000,-.  

3. Kopi av brev fra NKK’s disiplinærkomite av 22. mai i anledning 

pågående disiplinærsak. Vedtak: Tas til etterretning. Nok en gang 

blandes begrepene FK og FKF til tross for at DK skriftlig er 

orientert om forskjellen og de uheldige konsekvenser denne 

sammenblanding har.  I tillegg har leder av DK fått en muntlig 

orientering direkte av FKFs sekretær.  

   

Sak 67/15: Fordeling av oppgaver til Fuglehundtinget 

 Alle sakene til FT ble gjennomgått og oppgavene ble fordelt mellom 

styremedlemmene.  

 

 

 

 



Sak 68/15:  Godkjennelse av instruks for dommerutdanning – Tidl. sak 26/15 

FKF DU har oppdatert teksten i instruks for dommerutdanning med senere 

vedtatte og gjennomførte prosedyrer,  og har sendt instruksen med 

sporendringer til styrets medlemmer for sammenligning før styret eventuelt 

godkjenner instruksen  Vedtak: Sekretæren sender instruksen til 

medlemsklubbene, - Nils sender den til LD. 

 

Sak 69/15: Henvendelse til NKK med forespørsel om hvem som har godkjent 

utlevering av sakspapirer i en pågående disiplinærsak 

 FKF har mottatt svar fra NKK 26.5. med bekreftelse på at det er «noen» i adm 

som har godkjent utlevering av sakspapirer. Svaret er noe uklart for styret i 

FKF, men styret ønsker ikke å gå videre med saken på dette tidspunkt. Vedtak: 

Tas til etterretning.  

  

Sak 70/15: Henvendelse til RU vedrørende planlagt møte med NJFF  

NJFF har sendt brev til RU v/Robert Gill med kopi bl.a. til FKF.  Her ber NJFF 

om et møte med RU for en felles diskusjon om strategien for det fremtidige 

fuglehundarbeidet i Norge.  Foranledningen er NJFFs bekymring for det antall 

reduksjoner i utstillinger det er lagt opp til for 2016.  FKF reagerer på at man 

kan ha møte om fremtidige fuglehundarbeid i Norge uten FKF tilstede. 

Vedtak: Styret sender et brev til RU v/Robert Gill og dette sendes før 

deres møte med NJFF 4. juni. 

 

Sak 71/15: Forslag til arbeidsinstruks for FKF-styret 

Hans har laget et utkast til en instruks i forbindelse med styresaker og 

utarbeidelse av papirer til Fuglehundtinget. Det arbeides videre med instruksen  

frem mot neste styremøte  i den hensikt å få et redskap for styret å jobbe etter 

frem til Fuglehundtinget 2016.  Instruksen brukes imidlertid når den er klar. 

Det må sees nærmere på habilitetsreglene og evt. lage noe som er mer tilpasset 

den aktivitet styret bedriver. Vedtak:  Styret ser behovet for en slik instruks.  

Innspill utover det som har fremkommet i møtet sendes i løpet av 14 

dager. Hans jobber videre med arbeidsinstruksen.    
 

 

Sak 72/15: Møte på Flå i regi av NJFF  

Robert informerte fra møtet der FKF var invitert som observatør sammen med 

Elghundforbundet. Var der for å se på fylkesinstruktørens samling. Generelt på 

hele møtet var det en god gjennomgang.  Mye diskusjon rundt «utstillings-

saken».  Fikk avklart misforståelsen at FKFs Fase I kurs ikke var godkjent på 

lik linje med NJFFs grunnkurs. Vedtak: Tas til orientering. 
 

Sak 73/15: NKK RS 2015 

FKF har mottatt mail av 12. mai fra NKK v/Mette Johansen med info om at 

alle forslag på saker/valg til NKKs 54. ordinære representantskapsmøte har 

frist for innsendelse 15. august til NKK. Trine har laget forslag til sak.  

Vedtak: Styret ønsker å fremme en slik sak til NKK RS.  Innspill 

styremedlemmene sendes i løpet av 1 uke. Forslaget sendes deretter til 

medlemsklubbene på høring med høringsfrist 10. juli.  Sekretæren varsler  

medlemsklubbene om innspill til NKK RS og vedlegger mailen fra NKK til 

orientering. Klubbene gis frist til 10. juli for å komme med innspill også på 

øvrige saker som skal behandles på NKK RS.  

 

 

 

 

 



Sak 74/15: Nytt medlem i dommerutvalg apport 

Kenneth Ressem har trukket seg fra dommerutvalg apport.  Walther Paulsen fra 

Mosjøen er forespurt av leder i DUA Bjørn Egil Larsen, og har sagt seg villig 

til å gå inn i DUA.  Vedtak: FKFs styre oppnevner Walther Paulsen som 

nytt medlem i DUA. Kenneth Ressem tilskrives og takkes for innsatsen. 
 

 

Sak 75/15: Søknad om støtte til internasjonale mesterskap 2016 

 Robert orienterte. Har fått svar fra NKK 26.5. om at det gis støtte i henhold til 

NKKs retningslinjer vedtatt av HS med føringer til 2016. Robert anbefaler at 

søknaden går via FCI-representantene. Det er satt opp maler som kan brukes 

hvert år.  Oversikten må sendes i etterkant av arrangementene. Vedtak: Styret 

godkjenner søknadsprosessen. 

 

Sak 76/15: Eventuelt 

 

- Trine har sendt epost 28.5. vedr påminnelse av sak sendt NKK v/adm. 

24.12.14 Ikke mottatt noe svar.  Vedtak: Sekretæren sender brev til 

leder i HS v/adm.sekr. Merete Røberg-Larsen hvor vi imøteser en 

tilbakemelding om status i saken.  

 

- Norsk Derby-komiteen ønsker at det anskaffes beachflagg til arrangementet 

i høst.  Vedtak: Styret godkjente denne anskaffelsen, og Hans følger 

opp saken. 
 

 

 

Neste styremøte: Fredag 12.6. i forkant av «Temamøte».  

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


