
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

04.september 2018 kL 20.00 – 21.40 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim 

forlot møtet kl. 21.30), Tore Paulshus og Torstein Dehn 

(går inn for Gry Eriksen som styremedlem)  

 

Fravær: Sigmund Nyborg og Gry Eriksen 

  

  Referent:   Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 60/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 61/18: Gjennomgang av referat fra møte 08.08.2018 og fremdriftsplan 

Hans gikk igjennom sakene fra møte 8.8. Informerte vedr status NKK RS når 

det gjaldt diverse innstillinger på valg. Andre saker ble diskutert, bl.a. sak 

51/18, pkt 1. Vedtak: Brev til NKK vedr. saken er utarbeidet. Sendes 5.9. 

Brevet anonymiseres og sendes medlemsklubbene til informasjon med 

oppfordring til å gi informasjon videre til sine instruktører.  Det vil gå en 

separat mail til medlemsklubben som har hatt dressurkurset med en egen 

tekst og vedlagt brevet til NKK. 

 

Sak 62/18: Post: 

1. Mail 12.8.  fra Organisasjonsavdelingen NKK vedr. spørsmål fra FKF om 

manglende oversendelse av liste over utestengte hunder: «Listen over 

utestengte hunder skal fortsatt bli sendt ut. Dersom dere ikke har mottatt 

denne listen på en stund kan dette skyldes at det ikke er fattet nye vedtak 

eller at vedtak fattet i NJK ikke er endelig (er anket til AU).  

Hunden det vises til er gitt reaksjon, se NJK- sak 28/18, men vedtaket er 

anket slik at endelig vedtak ikke er fattet i saken.» Saken ble først 

behandlet av NJK 19. juni.  Rapport til NKK ble avsendt medio april. 

Vedtak: Elisabeth følger opp saken opp mot NKK. 

2. Mail av 13.8. fra Norsk Engelsksetterklubb vedr. klubbens tidligere 

henvendelse angående livsvarige medlemmer der medlemskategoriene er 

endret av NKK. FKF’s leder har informert om at saken nok blir fremmet på 

NKK RS 2018. 

 

 

Sak 63/18: Tilgjengelighet på dommere på jaktprøver  

Det er utfordring til å skaffe nok dommere til jaktprøvene både høst og vinter.  

Det har i flere år vært problemer med å skaffe dommere til NM-skog. Vi må se 

på problematikken rundt dette. Vi må se på tidspunktet, rulleringen og 

arrangementssted. Det er i år nok dommere til 48 hunder per 26.august og det 

er like mange på venteliste som er kvalifisert. Det skal kunne delta 72 hunder 

maksimalt. Hva er årsaken dette? 

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber videre med saken. De 

som inngår i rulleringen for NM-skog må bli hørt i denne prosessen.  Knut 

foreslo en spørreundersøkelse blant dommerne om forskjellige forhold 



rundt dommergjerningen. Knut får i oppgave å sette sammen en 

hurtigarbeidende arbeidsgruppe som ser på aktuelle løsninger. 

 

Sak 64/18: Arkiv dommerutvalg 

 Knut orienterte. Det er viktig at vi får kontroll på det materialet som forefinnes 

fra år tilbake og som nå for det meste befinner seg på private PC’er. Aktuelle 

dokumenter slik som f.eks. dommerhåndbøker, revisjoner av 

jaktprøveregelverket m.m. ønsker FKF at legges inn i Dropbox.  På denne 

måten får man en samlet oversikt. Vedtak: Sekretæren sender brev til 

Dommerutvalgene i FKF.   

 

Sak 65/18: Eventuelt 

- Styret blir fulltallig under styremøtet på Hamar.  Innkvartering går gjennom 

arrangøren, Hedmark og Oppland Fuglehundklubb.  

 

 

Neste styremøte: 11. oktober kl. 12.00 på Hamar (under NM Lavland). 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


