
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Tirsdag 26.01.2016 kl. 20.00 – 22.10 

 

Til stede:   

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

Paulshus og  Robert Brenden 

 Varamedlem:  Anders Eide Hetlevik  

    Lisbeth Hårklau  

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/16: Godkjenning av referat fra styremøte 08.12.2015 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 03/16: Post: 

1. Mail av 06.01. fra NKK v/Eva Pedersen vedlagt høring utsendt av 

Miljødirektoratet. Høringen gjelder endring i forskrift av 22. mars 2002 om 

utøvelse av jakt, felling og fangst. Høringstekst og forskrifttekst 

ettersøkshund.  Blir behandlet i NJK.  Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 13.01. fra NKK v/Trine Hage vedr. kronikk publisert i nyeste 

nummer av «Fuglehunden».  Mailen er sendt alle medlemsklubber og 

forbund. Det sendes brev til HS og Adm.dir. vedr. saken. Vedtak: FKF vil 

svare pr. brev. Nils lager utkast.   
3. Mail av 13.01. fra Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalpark v/Carl S. 

Bjurstedt vedlagt referat fra møte 20.11.15, samt diverse andre vedlegg. 

Robert orienterte. Venter på at det skal bli endelig behandlet med en avtale 

for 3 nye år. Vedtak: Robert lager en kortfattet beskrivelse når avtalen 

er mottatt. Når videre aktivitet på Hjerkinn er sikret, legges info ut på 

FKF sin nettside.  
4. Mail av 21. 1. fra Bjørn Tormod Syversen/Sør-Varanger JFF med 

invitasjon til FKF om å sende en representant  til Gallokprøven som har 30-

års jubileum i år. Vedtak: Foreløpig har ingen av styret anledning til å 

være tilstede. 

 

Sak 04/16: Forespørsel NKK vedr. oversikt dommeraktivitet for fuglehunddommere 

–uttrekk data 

FKF DU har henvendt seg 3.1. til NKK IT Hjelp med forespørsel om å få 

oversendt en excel-fil med dommeraktivitet for fuglehunddommere.  

Bakgrunnen for dette er ønske om å oppdatere FKF DU’s oversikt. Man har 

tidligere fått oversendt slike oversikter på forespørsel. NKK har besvart 

henvendelsen 4.1.og informert om at NKK jobber på sikt med å få til en 

rapportgenerator/statistikkgenerator, slik at klubben selv kan ta ut ønskede 

uttrekk.  Dette vil være med i NKKs IT-satsing.  Inntil dette er på plass ser de 

seg nødt til å ta betalt for denne tjenesten. Dette finner FKF helt urimelig. Kjell 

har sendt mail til NKK vedr. saken. Har fått svar at det ikke ville bli fakturert 

denne gangen, men i fremtiden. Saken er meldt til NJK.  

  Vedtak: Saken fremmes for NJK for prinsipiell avgjørelse. 

  



Sak 05/16: Terminlisten 2016 – Ikke mottatt liste for korrekturlesing. 
Orkla JFF har søkt om å få flytte sin prøve høsten 2016 pga kollisjon med flere 

prøver i distriktet. FKF fant det merkelig at avdelingen ikke hadde fanget opp 

dette ved korrekturlesing.  Endring av dato ble godkjent av SU og FKF, og ved 

info til NKK om at dato måtte endres, kommer det en mail fra NKK v/Eva 

Pedersen som følger: «Slik jeg tolket Orkla JFF , så er de en av de som ikke har 

mottatt terminlisten for korrektur lesing. Jeg har fått flere meldinger fra Jeger 

og Fiskerforeninger om at de ikke har mottatt e- posten om korrektur. Det kan 

være grunnen til at de ikke har oppdaget dette før nå. 

Vedtak: Hans følger opp saken med NKK.  

 

Sak 06/16: Solemskogen JFF – Avslag søknad jaktprøve 2016 

Solemskogen JFF fikk avslag på søknad om jaktprøve 2016 pga betydelig 

overskredet frist for innsendelse av oppgjør og dokumenter til FKF både for 

årene 2014 og 2015. Flere purringer måtte foretas før dokumenter og oppgjør 

ble innsendt. NKK har i mail 6.1. meddelt FKF at det ikke er grunnlag for å 

utestenge Solemskogen JFF. En slik beslutning må i tilfelle fattes i NKKs 

jakthundkomite. Vedtak: Saken meldes videre til NJK.  

 

Sak 07/16: Endring lover NKK – Nedsettelse av komite 

I forbindelse med avvisningen av de forslag NKK HS kom med til NKK RS 

2015 vedr. endringer i NKKs lover, ble det bestemt å nedsette et utvalg som 

skulle ha en gjennomgang av dagens lover og evt. komme med forslag til 

endringer over NKK RS 2016.  FKF ønsker at Trine Melheim skal være med i 

dette utvalget/komiteen, da hun er den som har skrevet de eksisterende lover og 

representerer dermed en nødvendig kontinuitet i dette arbeidet. FKF har sendt 

NKK et brev om saken. Vedtak: Det er sendt eget skriv til NKK. 

 

Sak 08/16: Endring lover NKK - Endringsforslag 

Det bør sendes et brev til NKK HS med et uttrykt ønske om at de 

endringsforslag til NKKs lover som fremmes er av praktisk karakter og at 

lovendringsarbeidet tar hensyn til at de nåværende lovene bare ha fungert i 5 

år. Slik FKF ser det er det ikke behov for en totalgjennomgang. Vedtak: 

Avventer tilbakemelding vedr. sak 07/16. 

 

Sak 09/16: Nye represesentanter i Samordningsutvalg Sør-Øst, Søndre Nordland og 

Midt-Norge. 

 Hans orienterte. Det blir endringer i  i disse komiteene, da det er representanter 

som går ut av komiteene. SU’er får beskjed om å gjennomføre valg.  Vedtak: 

Hans tilskriver de aktuelle SU for å få gjennomført valg. 

 

Sak 10/16: Mandat RU  

Hans orienterte.  Mandatet er vedtatt og godkjent av RU og er gjort gjeldende 

pr. 1.1.16. Er lagt ut på nettsiden. Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 11/16: Høring Nettvettpolicy 

Det har kommet inn en del svar. Noen synes FKF’s høring var grei, - noen 

klubber har korrigert noe. Vedtak: Vi avventer videre arbeid etter en 

pågående disiplinærsak om nettvett. 

 

Sak 12/16: BIT Gr. 7 

Det har blitt jobbet med å få representant til BIT på plass.  Håkon A. Myra er 

aktuell og han er blitt godkjent på RU møte. Må meldes inn til NKK. Første 

møte i BIT er 1. mars.  Vedtak: Ellen sender beskjed til NKK.  

 

Sak 13/16: Svenskjakt 



Hans orienterte. Det pågår en høringsrunde i Sverige.  Vedtak: Vi retter en 

uformell henvendelse for å avdekke de lokale fuglehundklubbene i Sverige 

sin rolle i saken. Nils gjør dette.  

 

Sak 14/16: Fremdrift «DogWeb Arra» 

Hans orienterte. Hadde møte før jul med NKK IT som la noen føringer. 

Fortsetter jobben frem mot FT 2016. Møte i Arra-gruppa og møte med Origin. 

Prøver å innhente et anbud fra fra Origin som kan fremlegges på BIT-møte 1. 

mars. Vedtak: Hans følger opp saken videre. 

  

Sak 15/16: Årets Hund/Unghund 2015 – Rangering 

Lisbeth har mottatt innmeldelser.  Frist var 21.1.2016. Har oversendt 

rangeringen til styret når det gjelder nr. 1, 2 og 3.  Vedtak: Resultatet 

publiseres på FKFs nettside og oversendes «Fuglehunden». Lisbeth følger 

opp.  

   

Sak 16/16: Manglende utbetaling av medlemskontingent 

NKK har siden 14.9.2015 ikke overført utestående medlemskontingent til 

Norsk Gordonsetterklub, Norsk Engelsksetterklubb, Norsk Irsksetterklubb og 

Hedmark og Oppland Fuglehundklubb.  Det dreier seg om to-sifrede beløp. 

Iflg. NKK skyldes dette IT-problemer, - noe man ikke har klart å løse ennå. 

Problemet er ikke meddelt noen av medlemsklubbene, og dette ble først i disse 

dager oppdaget av en av raseklubbene. Alle medlemsklubber må få 

informasjon om at de må foreta en intern kontroll av innbetalinger av 

medlemskontingent for tidligere år også. Kjell tar opp saken i møte med NJK. 

Det lages et brev til adm. i NKK. Vedtak: Kjell lager utkast til brev som 

sendes omgående til administrasjonen v/Trine Hage.  

 

Sak 17/16: Søknad til NKKs Jakthundkomite om fortsattt dispensasjon fra     

jaktprøveregelverket for stående fuglehunder 
Som et tiltak for å bedre fuglehunddommerutdanningen har FKF hatt 

dispensasjon fra ovennevnte punkt i jaktprøveregelverket slik at 

dommerkandidater med bestått Kongsvold1 har kunnet ta sine kandidatarbeider 

som settedommer i vinnerklasse.  

Dispensasjonstida er nå over og Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har nå 

evaluert prøveprosjektet. Tilbakemeldingene fra samtlige dommerkandidater er 

svært positive. Jaktprøvearrangørene og medlemsklubber er forespurt og 19 har 

svart. 2 er negative uten at de selv har prøvd ordningen på sine arrangement. 

De som har gjennomført settedommerfunksjon på sine prøver er positive. I 

forbindelse med etterutdanning av jaktprøvedommere er disse forespurt og 

flertallet er positive.  

Utkast til søknad er utarbeidet for en ny perioden frem til 1.1.2018. 

 

Hans orienterte om RU’s vurdering av saken fra RU-møte 21.1.16: 

Det var noen raseklubber som mente behandlingen av denne saken burde vært 

behandlet i RU.  Det vil komme en felles uttalelse fra RU. 

Styret i FKF vurderer dette som en kvalitetsheving av dommerutdanningen og 

dommerstanden.  Dett er en prøveordning fram mot revisjon av nytt 

jaktprøveregelverk som vil bli behandlet på ordinær måte på Fuglehundtinget 

2018. Det er tidligere søkt om dispensasjon fra jaktprøveregelverket og NJK er 

behandlende instans for en slik dispensasjon.   

 Vedtak:  Søknaden sendes til NJK så fort som mulig. Sekretæren sørger 

for dette. 

 

Sak 18/16: Disiplinære forhold på jaktprøver 



FKF-styret vil rette en henvendelse til kontrollkomiteen i NKK for oppfølging 

av de forhold som appellutvalget har bemerket vedrørende feil i 

saksbehandling i administrasjon og blant tillitsvalgte. Vedtak: Tore 

utarbeider utkast som godkjennes av styret før videresendelse. 

 

Sak 19/16: Eventuelt 
- Nils orienterte kort fra Dommerkonferansen 2016 som ble avholdt 

på Quality Airport Hotel Gardermoen. Det var ingen kontroversielle 

temaer. Forløp uten noen store diskusjoner og alt ble avholdt i en 

god tone. Odd Harald Sørbøen ble takket av under middagen.  

- FKF-styrets oppfølging av AU-sak 2015/14. 

Temaet disiplinære forhold på jaktprøver og reaksjoner mot 

tillitsvalgte etter NKKs lover ble gjennomgått på 

dommerkonferansen i januar 2016.  

 
 

 

Neste styremøte: 23. februar 2016 kl. 20.00 på SKYPE. 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


