
REFERAT FRA STYREMØTE I DRAMMEN 

           Fredag 10.06.2016 kl. 1400 -1600 

 

Til stede:   

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

Robert Brenden 

 Varamedlem:  Anders E. Hetlevik 

 

Fravær: Styremedlem:  Tore Paulshus 

 Varamedlem:  Lisbet Hårklau 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug     

 

 

Sak 54/16: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 55/16: Godkjenning av referat fra styremøte 09.05.2016 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 56/16: Post: 

1. Mail av 10. mai fra NKK v/Marianne Ono Njøten med tilbakemelding – 

oppfølging etter møte 4. april. Vedtak: FKF er godt fornøyd med møte 

med adm. men beklage at NKK HS ikke er mer imøtekommende i 

forhold til de saker som ble tatt opp.  
2. Mail 13.5.  fra NKK Hovedstyret med informasjon om status i hovedstyrets 

arbeid med enkelte tiltak i handlingsplanen.Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 27.5. fra John Berge, medlem i K/H-komiteen, med informasjon 

om at Fylkesmannen i Oppland trenger å bruke enda et år på å utarbeide 

verneplan for Snøheimveien/skytefeltet. Verneplanen kommer ikke på 

høring før i desember. 

FKF fikk forlenget kontrakt, men nasjonalparkforvalteren måtte ta bort litt 

terreng både innerst langs Kaldvella og mot Snøheimveien. 

Berge kan  tenke seg å ta en prat med leder i nasjonalparkstyret og 

"realitetsorientere" om vårt lille tidsbruk i nevnte områder, og må få vite 

om han gjøre dette på vegne av FKF. Vedtak: FKF er positiv til 

henvendelsen fra John Berge og gir han fullmakt til å møte på vegne av 

styret i FKF. 
4. Brev til styret i FKF datert 31.5. fra NKK’s HS vedr. HS-sak 45/16. 

Vedtak: Tas til orientering. Svaret fra NKK videresendes til NESK til 

informasjon. 
5. Brev til styret i FKF datert 31.5. fra NKK’s HS som svar på FKF’s brev av 

24.5. Vedtak: FKF tar NKK HS svar til orientering og vil senere ta opp 

saken på prinsipielt grunnlag med Hovedstyret. 
6. Mail av 7.6. fra adm.dir. Trine Hage vedr. henvendelsen fra NJFF datert 16. 

mars. Hovedstyret har ikke hatt saken til behandling, og henvendelsen fra 

NJFF oversendes FKF.  NKK ønsker FKF’s syn på saken. Vedtak: Styret 

viser til vedtak på Fuglehundtinget 2015 vedr samarbeidsavtale med 

klubber med annen organisatorisk tilhørighet. FKF vil be om at NJFFs 

brev av 13. mars oversendes NKKs lovkomite for vurdering og at 

svaret oversendes styret i FKF.   



 

Sak 57/16: Gjennomgang årsberetning og fordeling av «hvem svarer på hva» på FT  
 Styret gikk igjennom dagens temamøte.  Nils og Robert tar hver sine saker, og 

blir det tid,  informerer Kjell om tildeling av midler fra NKK til 

dommerutdanning. Ellers ble sakene fordelt etter medlemmenes 

ansvarsområder. 

   

Sak 58/16: Rapport fra FKFs dommerutvalg 

Nils orienterte. 10 kandidater er oppmeldt til Kongsvold 1 og 9 kandidater til 

autorisasjonsprøven.  Dette er noe mindre antall enn i fjor.  Innkvartering vil 

bli på Hjerkinn Fjellstue for deltakere og instruktører/sensorer.  Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

Sak 59/16: Status nye DogWeb Arra 

Hans orienterte.  

Spesifikasjonene er klare og midler til nytt jaktprøveprogram blir behandlet i 

NKK HS møte i august 2016. Dersom HS tildeler midler til dette er det 

realistisk å nå målsettingen om å ta dette i bruk høsten 2017. 
Oppgradering av Min Side er vedtatt av NKK HS og vil bli gjennomført så fort 

som mulig. 

NKK HS valgte i styremøtet i mai og opprettholde 6,5% fordi denne er en stor 

inntekt for NKK. FKF vil jobbe videre for å få endret dette til et akseptabelt 

nivå. Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 
  

Sak 60/16: Gjennomgang av pkt. 7 i arbeidsinstruks FKF styret 

Robert orienterte.  Ønske er at en protokolltilførsel avklares i det gjeldende 

styremøte. Bør tilstrebe at det settes en strek når saker kan sendes inn. Vedtak: 

Arbeidsinstruksen for FKF-styret må gjennomgås av nytt styre. 

 

Sak 61/16: Mail 10. mai fra NFK vedr. tillegg klubbens lover 

Leder i Nordenfjeldske FK Morten Risstad meddeler at under NFK’s årsmøte i 

februar 2016 vedtok forsamlingen et tillegg til klubbens lover som går på 

prokura og signaturrett, jft. §4-4 i oversendt dokument.  NFK oversendte 

samtidig signert protokoll fra årsmøtet. Vedtak: Endringene er i henhold til 

FKFs lovmal for klubber og nye lover godkjennes.  
 

Sak 62/16: Mail av 2. juni fra saksbehandler aktivitetsavdelingen Eva Pedersen 

vedlagt brev til Solemskogen JFF. 

Nils har utformet ny henvendelse  til NJK. NKKs administrasjon  og NJK 

bestrider FKF’s rett til å sanksjonere mot jaktprøvearrangører som gjentatte 

ganger ikke oppfyller sine forpliktelser når det gjelder rapportering og betaling 

til FKF. Vedtak:  FKF mener å ha hjemmel for dette og sender NKKs 

administrasjon og Hovedstyre dokumentasjon på dette. 

 

Sak 63/16: Eventuelt 
- Referat fra RU. Hans orienterte. 

 

Neste styremøte:  30. juni på SAS Radisson Hotel, Gardermoen 

 

 
Referent: 

Ellen B. Dobloug 


