
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo 

26.november 2018 KL 14.40-18.15 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim, 

Tore Paulshus  

 

Fravær: Styremedlem:  Gry Eriksen 

Varamedlem:  Sigmund Nyborg og Torstein Dehn  

  

      

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 83/18: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Vedtatt.  

 

Sak 84/18: Gjennomgang av referat fra møte 11.10.2018 

  Vedtak: Gjennomgått. 

 

Sak 85/18: Post:  

  

1. Mail 14.10. fra styret i Møre og Romsdal FK vedlagt innspill til revisjon av 

jaktprøvereglene. Vedtak: Tas med i arbeidet med ny prosedyre for 

revisjon av jaktprøveregelverket.  

2. Mail 30.10. fra aktivitetsavdelingen i NKK vedlagt høringsutkast til nye 

regler for internasjonale prøver RIK samt mesterskap RIK.  Fristen for svar 

er 30.12.18. Vedtak: Tas til orientering.  

3. Mail 1.11. fra avdeling for organisasjonsspørsmål i NKK vedlagt 

disiplinærliste pr. 1.11.18.  Listen er ment til internt bruk for klubber og 

forbund. Vedtak: Tas til orientering.  

4. Mail 8.11. fra Rogaland FK vedr. disiplinærsak overfor en av klubbens 

medlemmer. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail 12.11. fra Rogaland FK vedr. annullering av disiplinærsak pga ny 

informasjon. Vedtak: Tas til orientering.  

6. Mail 13.11. fra NKK vedlagt høring reviderte regler for NM Blodspor. 

Vedtak: Tas til orientering. 

7. Mail 14.11. fra NKK vedlagt innkomne spørsmål og svar vedr høring nytt 

regelverk for blod- og fersksporprøver 2019. Vedtak: Tas til orientering. 

8. Mail 20.11. fra NKK’s aktivitetsavdeling vedr. oppnevning av medlemmer 

til HS-oppnevnte komiteer, 2019. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 86/18: Gjennomgang halvårsregnskap 01.04-30.09-2018 

  Halvårsregnskap gjennomgått.  

 

Sak 87/18: Terminlisten 2019  

Knut gjennomgikk terminlisten for alle søkte prøver i 2019 og knyttet enkelte 

kommentarer til hver type prøve.  

Vedtak: Terminlisten er gjort tilgjengelig for alle SU for kontroll, den er 

videre kontrollert av styret i FKF. Antall CACIT stemmer med fordeling 

mellom ulike SU og prøvetyper.  



 

Sak   88/18: Høring fra Mattilsynet «Utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund                                           

                        i konkurranser.» 

Det vil komme høringsinnspill både fra NKK og de forskjellige forbundene. 

Det må skilles mellom hest og hund, slik at det evt. blir to forskrifter. Vi har 

bedt NKK om å engasjere NKK’s Sunnhetsutvalg i høringen. Vedtak: Det 

settes ned en arbeidsgruppe som får i oppdrag å lage et utkast til 

høringssvar. 

 

Sak   89/18: Endring av FKFs obligatoriske lovmal for medlemsklubber 

Tore har sendt ut mail vedr. forslag til orientering til klubbene, og han har 

videre laget et forslag til å ajourføre FKF’s egen lovmal. 

Det er mindre ting som er endret. Vedtak:  Endret FKF lovmal oversendes 

NKK for godkjennelse.  Deretter sendes mail til alle klubbene med 

orientering hvor nødvendige endringer fremgår.  

 

Sak   90/18: Mail 16.8. fra Rogland FK vedr Fuglehundtinget 2020 

RFK runder 50 år i 2020 og i den forbindelse har styret i klubben fått en del 

henvendelser fra medlemmer som ønsker at FKF Fuglehundtinget 2020 legges 

til Rogaland.  

Saken ble behandlet i RFK’s styremøte 15.8.18, og et enstemmig styre støtter 

forslaget. Vedtak: Vi takker for invitasjonen og Fuglehundtinget for 2020 

avholdes i Stavanger.  

 

Sak   91/18: Forslag til ny utgave av dommeroppgjør og reiseregning 

Forslaget ble gjennomgått. Vedtak: FKF vil utvikle en ny reiseregning som 

kan benyttes til alle formål.  

 

Sak   92/18: Utfordring med terreng til prøvehelgen ND 

Prøvehelgen for ND de to siste år, 2017 og 2018, fikk så stor kvalifisering i 

Norsk Derby, slik at VK-partiene fredag fikk liten plass.  Arrangørene disse to 

årene måtte derfor finne andre terreng for VK-deltakerne. 

Vedtak: Det er ikke mangel på terreng for selve ND høystatusløp, 

utfordringen oppstår når prøve som arrangeres samtidig blir for stor. Det 

er ikke aktuelt å utfordre tillatt antall startende på Kongsvold/Hjerkinn 

pr dag.  Det må derfor vurderes andre terreng i tillegg.  

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen vil derfor arbeide for å finne flere terreng i 

nærheten av Kongsvold/Hjerkinn.   

 

Sak   93/18:    Henvendelse fra Fase III instruktører vedr dressering av fuglehunder 

Tre Fase III instruktører foreslår i brev av 18.9. at FKF arrangerer en samling  

for Fase III instruktører for å belyse og drøfte de utfordringer  instruktører står 

over for.  Vedtak:  Styret vil forsøke å legge til rette for en Fase III 

instruktørsamling i 2019 i samarbeid med klubbene.  

 

Sak   94/18: Eventuelt 

  Ingen saker innmeldt. 

   

 

Neste styremøte: Bestemmes senere. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


