
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Tirsdag 23.02.2016 kl. 20.00 – 22.30 

 

Til stede:   

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

Paulshus og Anders Eide Hetlevik (går inn som 

styremedlem for Robert Brenden). 

 Varamedlem:  Lisbeth Hårklau 

 

Styremedlem: Robert Brenden var inne i møtet i starten. Styret ble bedt om å legge på pga av 

dårlig linje og vente på ny oppringning. Robert purret på oppringning via SMS og mail uten 

resultat. Anders trådte inn som styremedlem pga denne situasjonen. 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 20/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 21/16: Godkjenning av referat fra styremøte 26.01.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 22/16: Post: 

1. Mail av 28. januar fra NJFF v/Roar Lundby vedr. møte mellom NJFF og 

FKF. Vedtak: Styret vil be om at NJFF oversender forslag til agenda 

for møtet. FKF vil foreslå møtedato 5. april på Gardermoen og 

tidspunkt kl 13.30 eller 1400, - dette pga. FKFs styremøte samme dag.  

2. Mail av 1. februar fra Administrasjonen NKK v/Merete Røberg-Larsen 

vedlagt høringsbrev og høringsnotat om endring av NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett. Vedtak: Saken oversendes RU idet styret 

ber om de uttaler seg i saken. 
3. Mail av 2. februar fra Administrasjonen NKK v/Merete Røberg-Larsen 

vedlagt høringsbrev samt gjeldende samarbeidsavtale med NJFF, vedr. 

fornyelse av denne.  Høringsfrist: 2. mai 2016.  Nils ønsket nærmere 

informasjon. Vedtak: Hans skriver kontrakten over i et 

Worddokument. Kjell tar kontakt med NKK i morgen 24.2. vedr. pkt. 

3.2. og status på forhandlingene. Nils utarbeider et høringsbrev som 

sendes til klubbene.  
4. Mail av 3. februar fra JD v/Ellen Merete Krogstad vedlagt referat fra 

årsmøtet 27.1.16 samt årsberetning JD 2015. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail 3. februar fra Lovkomiteen i NKK v/Jan Terje Bårseth  hvor han viser 

til FKFs oversendelse til Lovkomiteen fra NKKs Jakthundkomite av 28. 

januar 2016. Lovkomiteen har registrert at NJK rettet en henvendelse om 

samme sak 4. mai 2015. Lovkomiteen besvarte henvendelsen 6. mai 2015. 

Nils mente at spørsmål 4 kan vi ikke se å ha fått svar på. Vedtak: Vi ber 

om at Lovkomiteen behandler spørsmål 4 a og b. Nils lager utkast til 

svar. 
6. Mail av 4. februar fra NKK Aktivitetsavdelingen v/Lisa Marie Rohrhirsch 

vedr. Solemskogen JFF. Saken er oversendt NKK for videre 

saksbehandling. Vedtak: Tas til etterretning.  



7. Mail av 18. februar fra NKK v/Eva Pedersen med informasjon om at 

fullkombinert prøve for stående fuglehunder nå er tilrettelagt i Arra, slik at 

resultatene registreres både på apport og felt og total premien blir liggende 

inne på hundens resultater på Dog Web. Vedtak: Tas til etterretning. 

 

 

Sak 23/16: Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt – Sak fra NESK 

 Det har vært tilfeller de senere årene hvor fuglehunder er tatt av ulv. NESK 

anmoder FKF om å igangsette et arbeid for å øke dagens satser for hund tatt av 

fredet rovvilt.  Vedtak: Tore tar kontakt med NESK, Norsk 

Elghundforbund, NJFF og fylkesmannen. Sender deretter en orientering 

til styret innen 5. april.   

 

Sak 24/16: Høring høystatusløp lavland 
Høringen er nå avsluttet, og Nils har utarbeidet en «førsteversjon» av høringen. 

Skal styret legge fram en sak overfor FT om saken? Vedtak: Styret ønsker å 

legge frem saken på FT 2016.  Nils og Anders forbereder saken. 

 

Sak 25/16: Mediekommunikasjon på jaktprøver 

Under dommerkonferansen på Gardermoen 2016 ble utkast til regler for 

mediekommunikasjon på jaktprøver behandlet.  Dommerne ønsker at dette blir 

praktisert. Hvem kan vedta dette?  Styret i FKF, NJK eller evt. andre? Vedtak: 

Saken fremsendes NJK for videre behandling. 

 

Sak 26/16: Retningslinjer for utsetting av rapphøns og fasan 

Rogaland FK har gjentatte ganger henvendt seg til FKF med spørsmål om 

hvilke retningslinjer som gjelder.  Nils har laget en betenkning over utsetting 

av rapphøns og fasan med henvisning til forskrift om hold av vilt i fangenskap, 

opprett av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet vilt. Vedtak: 

Styret jobber videre med saken for å finne klarhet i jaktprøvenes posisjon 

i denne sammenheng.   

 

Sak 27/16: Samarbeid fuglehundprøver 

FKF har mottatt en henvendelse (udatert) fra NISK Avd. 7 (Trøndelag) og 

Røros JFF vedr. et planlagt samarbeid i forbindelse med klubbenes vinter- og 

høstprøver.  Man ser for seg å starte med foreslåtte «modell» vinteren 2017. 

Hans har hatt kontakt med Røros JFF og leder i NISK Avd. 7 som vil være den 

som søker om prøven. Alt skal flyttes til Røros. Røros JFF ønsker imidlertid 

selv å arrangere en VK samme helg som en egen prøve.  Vedtak: Hans 

utarbeider svar i saken.  

 

Sak 28/16: Nye DogWeb Arra  

DogWeb Arra-gruppa har sendt inn søknad om midler fra BIT som har møte 

1.3. IT-Styringsgruppa har møte 16.3.  Gjelder utvikling av et rent 

jaktprøveprogram og elektronisk påmelding. Fuglehundklubbenes Forbund 

ønsker også å utvikle en applikasjon/smartwebløsning for påmelding til NKKs 

aktiviteter for Smartphone. Det skal være mulig å melde seg på NKKs 

aktiviteter med samme valgmuligheter som i «Min Side». NKKs 

samarbeidspartner Origin A/S har muligheter for å utvikle slike løsninger. 

 Det er i dag mulighet for elektronisk påmelding på fuglehundprøver, men FKF 

ønsker at gjeldende avtale for elektronisk påmelding reforhandles. Vedtak: 

Hans oversender dokumentene til styret til orientering. 

 

Sak 29/16: Re-autorisering av dommer 



Styret i FKF har mottatt sak fra FKF’s Dommerutvalg. Nils har utarbeidet 

forslag til svar som er oversendt styret. Vedtak: Styret sluttet seg til forslaget 

som videresendes NJK som er autoriserende myndighet.  

 

Sak 30/16: Eventuelt 
- Kjell reiser utenlands 1 mnd. Nils fungerer som leder i denne perioden. 

- Hans: Info vedr. FKF’s 50 års jubileum.  Film/musikk. Tillatelser 

innhentet. Kommer i løpet av vinteren.  

 

 

Neste styremøte: 5. april kl. 15.00 på Gardermoen SAS Radisson Hotel.  

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


