
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

8. AUGUST 2018 KL 19.00 -  22.10 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Gry Eriksen, 

Sigmund Nyborg og Torstein Dehn  

 

Varamedlem: Begge fungerer som styremedlemmer på møtet  

Fravær: Knut Fredheim og Tore Paulshus 

  

      

Referent:  Gry Eriksen 

 

 

 

Sak 49/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 50/18: Gjennomgang av referat fra møte 18.6.18 

  Vedtak: Gjennomgått 

 

Sak 51/18: Post:  

1. Mail 18.6. fra NKK v/leder for organisasjonsspørmål vedr kurs hos 

Telemark Fuglehundklubb. Vedtak: Vi har utarbeidet et svar til NKK. 

Viderebehandles pr mail. 

2. Mail 25.06.  fra NKK vedlagt protokoll fra NKKs Jakthundkomites møte 

3/18 til orientering i klubben/ forbundet. Ny korrigert protokoll oversendt 

26.6. Vedtak: Tas til orientering. 

3.  Mail av 26.6. fra Norsk Weimaranerklubb vedlagt nye lover etter ny 

lovmal fra NKK vedtatt på årsmøtet i mars 2018. Vedtak: FKF tilskriver 

samtlige klubber i vår organisasjon om hvordan de skal forholde seg 

til lovendringer. Tore utarbeider et skriv. NWK tilskrives om at felles 

skriv vil komme.  

4. Nyhetsbrev utsendt fra NKK om at Marianne Ono Njøten går inn som 

konstituert adm. direktør inntil styret har funnet en ny permanent adm. 

direktør. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail av 6.7. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. forespørsel om FKF kan 

oppnevne en representant for engelske fuglehunder til «Task force Britisk 

Pointers Vedtak: Henvendelsen er tilskrevet, og Torstein Dehn som 

representant. 

6. Mail av 6.7. fra NKK Administrasjonen med informasjon om at Stig 

Brathaug har trukket seg som leder av NKK’s Kontrollkomite og at Line 

Orlund vil fungere som leder frem til RS 2018. Videre vil Frank 

Christiansen (vara) rykke opp som medlem inn RS 2018. Det vil bli sendt 

ut ytterligere informasjon. Vedtak: Tas til orientering. 

7. Mail av 9.7. fra Avdeling for organisasjonsspørsmål NKK vedlagt svarbrev 

fra Mattilsynet vedr. aktivitetsforbud kuperingsraser. Vedtak: Tas til 

orientering, og saken er oversendt RU. 

8. Mail av 25.7. fra NKK v/konst. Adm.Dir. med bekreftelse på at arrangører 

av prøver kan ta ut forskudd på inntil 80% av elektronisk påmelding. Dette 

må i tilfelle foretas før prøven avholdes. Vedtak: Tas til orientering. 

 



 

 

Sak 52/18: Søknad fra Trond Lereng vedr. godkjennelse som Fase III instruktør                                                                                  

 Ove Myhre som er Fase III instruktør har sendt inn anbefaling om at Trond 

Lereng burde godkjennes som Fase III instruktør  

  Vedtak: Trond Lereng godkjennes som fase III instruktør 

 

Sak 53/18: Valg NKK RS  

Det er utarbeidet forslag fra FKF og skjedd avklaring med JD. Liste med våre 

forslag blir sendt sammen med de øvrige i JD senest 15.8. 

Vedtak: Styret gjennomgikk listen over kandidater på valg, og lager en 

oppdatert liste innen 15.08.18. 

 

Sak 54/18: Saker til NKK RS  

1. Endring av Lovmalen § 3-4 vedrørende benkeforslag ved valg. Det er 

utarbeidet forslag, som avklares med JD for felles innsendelse senest 15.8. 

 

2. Som følge av HS vedtak 64/17 er denne medlemskategorien gjort inaktiv noe 

som førte til at æresmedlemmer som var plassert i medlemskategori 48 måtte 

begynne å betale grunnkontigent selv fra og med 1.1. 2018. Dette oppfattes 

som brudd på tidligere inngåtte avtaler og en lite tillitvekkende måte å 

behandle denne medlemsgruppen på. Dette gjelder et fåtall medlemmer og vil 

ikke bety noen store økonomiske belastninger for NKK. 
 

Vedtak: Sakene avklares med JD og sendes eventuelt som felles forslag. 

 

Sak 55/18: Klage på avslag om opptak til dommerutdanning apport  

Det er kommet inn en klage på avslag til opptak til dommerutdanning apport 

fra medlemsklubb. 

  Vedtak: FKF stiller seg bak innstillingen til DUA. 

 

Sak 56/18: Felling i finalene på de største jaktprøvene?  

Vedtak: Flyttes til styremøte 11.10.18.  

 

Sak 57/18: Brev fra styret i «Fuglehunden» datert 6.7.18. 

 Det stilles spørsmål ved om det finnes noen mulighet for at det kan legges inn 

automatikk knyttet til videresending av resultater lagt inn i DogWeb Arra? 

Vedtak: Dette er fullt mulig i nytt jaktprøveprogram og database. Saken 

oversendes BIT representant gruppe 7 for videre behandling.  

 

Sak 58/18: Lavland – klager på tillatelser gitt av MD  

Miljødirektoratet har mottatt klager ifm tillatelser til utsetting av fugl for våre 

medlemsklubber. Styret har bedt lavlandskomiteen utarbeide et felles svar for 

våre arrangørklubber. 

Vedtak: Svar til klage sendes ut til klubber for høring.  

  

 

Sak 59/18: Søknad fra Namdal FK om å få tillatelse til å avholde en lavlandsprøve 

  nå i 2018. 

FKF sendte saken videre til NKK og fikk til svar at terminlisten er låst for nye 

prøver. Prøven skulle ha vært innmeldt innen 1.10.2017, og søknaden ble 

derfor avslått. 

Vedtak: Søknaden avslås. Namdal FK må velge en kandidat til SU 

Lavland siden de for fremtiden ønsker å søke om lavlandsprøver. Knut 

følger opp dette. 

 

 



 

 

Neste styremøte: Skype styremøte    04.09.2018. 

                             Fysisk styremøte    11.10.2018. 

 

 

 

 

Referent: Gry Eriksen 

 


