
 

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

Torsdag 10. August 2017 kl 20.15 – 23.30 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Jørn-Tore 

Karlsen (forlot møte kl. 2200), Tore Paulshus og Knut 

Fredheim   

Varamedlem: Gry Eriksen (gikk inn som styremedlem kl 2200). 

  Varamedlem:  Roar Karlsen (Trukket seg fra styret)  

   

Referent: Ellen B. Dobloug  

 

 

Sak 214/17: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 215/17: Gjennomgang av referat fra styremøte 19.06.17 

  Hans gjennomgikk saker fra forrige styremøte. 

  Saker som trenger oppfølging ble gjennomgått av Hans. 

  Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 216/17: Fremdriftsplan 

  Elisabeth orienterte. Se mail 06.07.2017 kl.18:46.  

 

Sak 217/17: Post: 

 

1. Mail av 22. juni fra NKK aktivitetsavdelingen vedr. høring økonomisk 

støtte til dommerutdanning, landslag m.v.  Vedtak: Høringen er 

videresendt FKF’s medlemsklubber til uttalelse. Frist for innspill til 

FKF 15. august.  Frist for svar til NKK er 1. september 2017.  

2. Mail av 22. juni fra NKK v/adm.dir. vedr. hovedstyrets vedtak om å 

overføre leieavtalen for jaktprøveterrengene på Kongsvoll fra NKK til 

FKF. Leieavtalen bør være undertegnet innen juni 2018.  Det må også 

vurderes hvorledes skal FKF finansiere denne avtalen. Vedtak: FKF 

starter arbeidet med å overta avtalen fra NKK til FKF. 

3. Mail av 12. juni fra NJFF v/ Espen Søilen (møtet er utsatt til 22.11.17).  

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker med dette å invitere 

jakthundforbundene og NKK til et møte 22. august om felles interesser 

innen jakthundvirksomheten. Påmelding på mail til roar.lundby@njff.no 

innen den 10.august. Elisabeth og Gry (muligens) møter. Vedtak: Forslag 

til temaer må diskuteres. 

- Rovvilt saken. 

- Dugnadsprinsippet i organisasjonene. 

mailto:roar.lundby@njff.no


 

 

 

Sak 218/17: HD-prosjekt NKK 

  Se mail fra NKK 11.07.2017. NKK ønsker å nedsette en arbeidsgruppe.  FKF 

  har sendt ut mail til medlemmene med oppfordring til å komme med forslag til 

  kandidater.  Det har kommet inn forslag for noen klubber.  Vedtak: Styret 

  utpeker Birgit Ranheim, og Marit Krogh. 

 

Sak 219/17: Saker og valg til NKK RS 

  Det har ikke kommet inn noen forslag til saker eller kandidater til NKK RS fra 

  medlemsklubbene. Frist til NKK 15.8. Styret ser heller ikke noe behov for å 

  sende noen saker i år.  

 

Sak 220/17: Søknad om unghundmesterskap lavland 

Hans orienterte.  Elisabeth informerte om komiteens vurdering av saken.  

DU ser ikke behovet for å forsere regelverksarbeidet.  Det er imidlertid snakk 

om å foreta en prøve om å teste ut forslaget som ligger der. Tore kommenterte 

og foreslo at man deretter kunne lage en litt formell prosess hvor det lages en 

evaluering og at man involverer både RU og DU. Det er innkommet 4 forslag 

til endring av Forus Open. Vedtak: Styret i FKF mener det, på prinsipielt 

grunnlag, er viktig at dommerne har et oversiktlig regelverk å forholde 

seg til, herunder unngå mange varianter og variasjoner. Dette bidrar til 

forutberegnelighet både for dommer og utøver. Dette innebærer også at 

man på prinsipielt grunnlag bør være tilbakeholden med dispensasjoner.  

  En dispensasjon vil kunne medføre utfordringer ut fra prinsipp om  

  likebehandling ved ytterligere dispensasjonssøknader.  

  Ut fra hensynet til at regelverket i en periode bør være stabilt både av   

  hensyn til dommerutøvelsen og utøvers kunnskap, likebehandling av  

  søknader, og at endringer ikke bør skje for ofte og da etter en grundig 

  vurdering med involvering av relevante parter, finner styret i FKF ikke å

  kunne gi dispensasjon fra gjeldende regelverk. Brev sendes NVK  

  med kopi til RU og DU.  

 

Sak 221/17: Retningslinjer tildeling av FKFs gullmerke. 

  Tore har sett på saken. Oversendt forslag til retningslinjer til styret. Vedtak: 

  Styret støttet enstemmig forslaget. Tore lager en liten tilføyelse vedr.  

  begrunnelsen for utdeling av gullmerket. 

 

Sak 222/17: Ny webmaster FKF 

Håkon A. Myra har sagt seg villig til denne jobben. Han er i tillegg vår BIT 

representant og kjenner vår organisasjon. Vedtak: Styret støttet enstemmig 

valg av Håkon A. Myhra som ny webmaster for FKF. 

 

Sak 223/17: Brev fra fylkesmannen i Oppland vedr. vern av tidligere Hjerkinn 

skytefelt,  herunder ny verneforskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella 

nasjonalpark 

  Se mail fra Ellen 11.07.2017 kl. 23:02. John Berge har sendt en kommentar til 

brevet.  Knut orienterte. Vi har fått en redegjørelse fra komiteen v/John.  

  Fylkesmannen tilrår følgende: 



 

- Utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med ca. 128,6 km2, 

Dovre og Lesja kommune. 

- Opprettelse av nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 48,0 km2, Dovre 

kommune.  

- Utvidelse av Fokstugu landskapsvernområde med ca. 0,77 m2, Lesja 

kommune. 

 

  Tilrådningen innebærer også at et område på 0,80 km2 i Fokstugu  

  landskapsvernområde inngår i utvidelsen av nasjonalparken og et område på 

  1,35km2 i Fokstugu landskapsvernområde inngår i nytt hjerkinn   

  landskapsvernområde.  

 Vedtak: FKF venter til beslutningen er endelig, før det kommuniseres til 

klubbene. Slik vi er blitt orientert så langt så har det begrenset betydning 

for jaktprøvene på Kongsvoll.  

 

Sak 225/17: Endring av båndtvangstiden ifm jaktprøver på NKKs nettside 

  Det ble gjort endringer på praksisen på FT. Vedtak: Hans følger opp saken. 

 

Sak 226/17: Varslingsdokument  

  Styret har mottatt mail av 03.08.2017 kl.21:17 som vurderes som en  

  varslingssak. Hans og Tore orienterte.  Styret diskuterte saken inngående. Det 

  er behov for ytterligere avklaringer vedrørende varslede forhold og faktisk 

  status, og styret vil fortsette å prioritere dette arbeidet. Habilitet er vurdert ut 

  fra at styremedlem har vært kontaktet, men kun på generelt nivå og derved ikke 

  grunnlag for inhabilitet. Roar Karlsen har valgt å trekke seg fra styret fordi 

  saken kan berøre han og hans lokale klubb. 

  Vedtak: Hans tar først kontakt med partene. 

 

Sak 227/17: Eventuelt 

-  -    Elisabeth Elisabeth orienterte om avtale med Sando Hundesenter for VM 

       uttak. 10 hunder skal avprøves. 5 skyttere. Vannapport, lerduebane og felt. 

       På felt skal kun hundenes søk bedømmes (intensitet, stil og reviering). 

- Behandling av data:  FKF ser et behov for opprettelse av en 

arbeidsgruppe/komité som utarbeider og kvalitetssikrer data – rase, 

jaktprøver og utstillinger..  Våre medlemsklubber, komiteer og utvalg bør 

kunne henvende seg til denne arbeidsgruppen/komiteen ved behov for 

sammenstillinger av data.  Vedtak: Brev sendt Raseutvalget 29. juni med 

anmodning om å opprette nevnte arbeidsgruppe/komite med 

tilhørende mandat. 

 

Neste styremøte: Tirsdag 19. september kl. 20.00 på SKYPE 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


