
REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

           Mandag 09.05.2016 kl. 1900 – 21.45 

 

Til stede:   

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

Paulshus og Robert Brenden 

Varamedlem:  Anders E. Hetlevik og Lisbeth Hårklau (delvis på tlf.) 

 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 43/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 44/16: Godkjenning av referat fra styremøte 05.04.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 45/16: Post: 

1. Mail 14.4.  fra NKK v/administrasjonen vedlagt høring vedr. endringer av 

NKK’s lover samt forenklet svarskjema.  Høringsfrist til NKK 10. juni. 

Vedtak: Høringsforslag er utarbeidet og frist fra klubbene er 20. mai.  
2. Brev 19.4. med diverse vedlegg fra Dovrefjell Nasjonalparkstyre vedr. 

dispensasjon og vilkår for fuglehundprøver i verneområder på Hjerkinn. 

Vedtak: Tas til etterretning.  
3. Mail 27.4. fra NKK aktivitetsavdelingen v/Lisa Marie Rohrhirsch vedr. 

innspill på budsjett for dommerutdanning/etterutdanning dommere for 

2017. Vedtak: FKF har oversendt sitt budsjettet innen fristen. Saken 

åpnes på nytt og blir behandlet i førstkommende møte i NJK. Beløpet 

er satt såpass lavt da man ikke har mottatt budsjett fra alle 

klubber/forbund, - se mail fra Marianne Ono Njøten 2.5.16. Det er 

urimelig at FKF skal få et lavere beløp enn tidligere til 

dommerutdanning fordi potten er lavere på grunn av at andre forbund 

ikke har levert budsjett.  FKF skal ha minst samme beløp som før.  De 

forbund som ikke har levert budsjett og som derfor er årsak til at 

beløpet til fordeling gjennom NJK er lavere, må selv sørge for midler 

til dommerutdanning andre steder enn via NJK i år.  Kjell sørger for 

at FKF’s interessert blir ivaretatt. 
4. Mail av 29.4. fra NKK aktivitetsavdelingen v/Janne Gregersen vedr. forslag 

til nytt regelverk for for NKKs kåringsprøver, utarbeidet av fagkomiteen 

for brukshund. Vedtak: Tas til orientering. FKF har flere ganger vært i 

kontakt med NKK i sakens anledning og fått forsikringer om den 

utvagen av fellesbestemmelsene ikke vil bli et krav for FKF hvis vi ikke 

ønsker det.  
 

Sak 46/16: Gjennomgang årsberetning og innkalling til FT 2016 
Styret gikk igjennom hele årsberetningen punkt for punkt.  Noen korreksjoner ble foretatt.  

Vedtak: Beretningen må være ferdig senest i morgen kveld slik at 

papirene kan legges ut og sendes medlemmene onsdag 10. mai. 
 

 



Sak 47/16: Forslag på FKFs kandidat til NJK 

  Fristen for innsending av forslag fra klubbene gikk ut 1. mai. 

Vedtak: Nils utformer et forslag som sendes styremedlemmene og som 

også settes inn i årsberetningen.  

 

Sak 48/16: Apportkomiteen – Høringsdokument 

Den nedsatte komiteen har overlevert sin innstilling til styret i FKF basert på 

innkomne forslag fra FKFs medlemmer. Robert orienterte.  Saken vil bli et av 

temaene under formøte til Fuglehundtinget på fredag kveld. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

Sak 49/16: Utvidelse av prøve 51-16024 

Hans orienterte. Vefsn JFF har søkt om å få utvide høstprøven med en dag slik 

at de kan kombinere denne med fullkombinertprøven de har samtidig.  Dette 

for at unghundene kan stille i fullkombinert som må være arrangert på høyfjell. 

Vedtak: Styret vedtok at saken sendes DUA for uttalelse før endelig svar 

på søknaden gis.  Hans får ansvar for dette. 

 

Sak 50/16: Samordningsutvalgene – Valg i vinter 

Hans orienterte om nye medlemmer i utvalgene, og listen legges ut på FKFs 

sider. Det bør gjennomføres et dialogmøte med SU Midt-Norge om 

arrangørene i regionen med tanke på å få til en 5-års plan. Vedtak: Styret 

vedtok at Hans og Nils avholder møtet med SU Midt-Norge.   

 

Sak 51/16: NMLK – tidligere sak 153/15 

Saken har beklageligvis blitt liggende hos FKF. Vedtak: Sekretæren 

oversender omgående saken til NKK til behandling. 

 

Sak 52/16: Mail fra Namdal FK 3. mai vedr. DK-sak 10/2016 

  Leder fratrådte møtet da han erklærte seg inhabil. 

Styret diskuterte henvendelsen.  Vedtak: Nils utarbeider utkast til svar som 

sendes styremedlemmene. Dersom det deretter er behov for et kort 

styremøte, innkalles det til et telefonmøte onsdag 11.5. 

 

Telefonmøte 11.5. ble avlyst og det ble berammet nytt telefonstyremøte onsdag 

18.5. Følgende deltok: Nils B. Skaar, Hans E. Enoksen, Tore Paulshus, Robert 

Brenden, Anders E. Hetlevik og Lisbet Hårklau. Leder var fortsatt inhabil, og 

Anders fortsatte som styremedlem i denne saken som er en forlengelse av 

styremøte fra 09.05.   

 

Styret vedtok å videresende henvendelsen fra Namdal FK til NKK HS med 

våre kommentarer.  

 

Vedtak: Sekretæren sender svar til Namdal FK og videresender 

henvendelsen fra Namdal FK med våre kommentarer til NKK HS. 

 

Sak 53/16 Innkalling til dialogmøte mellom NKK HS og FKF-styret. 

Dette er en forlengelse av sak 52/16 og leder er vurdert som inhabil i saken av 

styret. 

FKF-styret har registrert mye uro i miljøet etter at DK-sak 10/16 har blitt 

kjent og fått henvendelser fra flere medlemsklubber. FKF-styret mener 

det er styrets oppgave å finne gode løsninger for medlemmene og miljøet 

og ber på dette grunnlag om et dialogmøte med NKK HS før årets 

Fuglehundting. 
  
  



 

 
Sak 54/16: Eventuelt 

- Gave i forbindelse med NGK’s 100-års jubileum og Hed-Opp FK’s 50-års 

jubileum. Vedtak: Styret godkjente forslag til gave fra FKF. 

 

- Søknad om bytte av prøvehelg TFK og FHG i 2016.  Hans ser ikke noe 

problem med dette, men har gitt klubbene beskjed om at de for fremtiden 

må se litt lengre frem enn bare et år.  Dette har de tatt til etterretning. 

Vedtak: Styret godkjente søknaden.  Hans gir tilbakemelding til 

partene. 

 

- Utkast terminliste jaktprøver 2017-2022. Vedtak: Hans og Ellen får 

fullmakt til å kvalitetssikre oversikten. 
 

- NKK har ikke kontroll over tilbakeføring av medlemskontingent til 

klubbene. FKF har mottatt henvendelse fra NESK og NISK. Vedtak: FKF  

retter en henvendelse til NKK og ber om en forklaring. Tore setter opp 

et skriv og sender til sekretæren som videresender dette til NKK. 

Kopier inn NKK HS samt Trine Hage.  

-  

 

Neste  styremøte: Fredag 10. juni (før temamøte FT). 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


