
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE 

 

5. November 2019 KL 2000 – 21.50  

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

  

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn 

 

  Fraværende:  Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim  

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 89/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 90/19: Gjennomgang av referat fra møte 1.10.2019 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 91/19: Post:  

  

1. Mail 14.10. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedrørende tillegg til revidering 

av NKK’s fellesbestemmelser.  

NKK viser til tidligere høring i år vedr. revidering av NKKs 

fellesbestemmelser. I forlengelse av denne høring er det vedtatt at man i 

kap. 2 Instruks for NKKs representant skal implementere et punkt som 

sammenfaller med RS-vedtak sak 5i/17 - Omorganisering i NKKs 

disiplinærorganer - forslag NKKs Hovedstyre, vedtak 2. Dette for at 

reaksjoner mot hund skal sammenfalle med de nye bestemmelsene i NKKs 

lover. 

Det er i tillegg opprettet et nytt kapittel 3. Instruks for prøveleder, dette for 

å presisere/tydeliggjøre prøveleders oppgaver ved avholdelse av prøver.  

Høringsfrist 4. november.  Vedtak: I dialog med jakthundkomiteen 

har vi fått beskjed om at høringsfristen er utsatt. Saken er oversendt 

til FKFs Dommerutvalg for uttalelse og vil bli sendt inn på et senere 

tidspunkt.  

2. Mail av 14.10. fra administrasjonen i NKK vedr. påmelding til NKK,s 58. 

ordinære RS lørdag 30.11.-søndag 1.12. på Quality Airport Hotel 

Gardermoen. Påmeldingsfrist: 8.11.2019. Vedtak: Elisabeth Kallevig, 

Gry Eriksen og Marte Ottesen møter på vegne av FKF.  

3. Mail av 16.10. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. høring reviderte regler 

blod- og fersksporprøver/viltsporchampionat. Frist: 10. november. 

Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 21.10. fra leder Nordenfjeldske Fuglehundklubb.  Klubben fyller 

100 år i 2021, og ønsker å invitere FKF til å avholde sitt Fuglehundting 

dette året i Trondheim.  Vedtak: FKF takker for invitasjonen og vil 

legge sitt FT til Trondheim i 2021.  

 

 



 

 

5. Mail av 24.10. fra NKK Jakt. Den 31. desember utgår perioden for noen av 

de tillitsvalgte personer i flere av NKKs komiteer. Når det gjelder 

Jakthundkomiteen, ble vår representant valgt for 2 år i fjor og ville derfor  

ikke vært på valg.  Av en eller annen grunn ble han av NKK kun valgt for 

et år, og er derfor på valg i år igjen. Nå har han imidlertid meldt fra at han 

ikke ønsker gjenvalg og andre personer må derfor forespørres.  Styret må 

foreta en innstilling fordi det ikke er hensiktsmessig å innkalle til et 

ekstraordinært FT av denne grunn. Det må også foreslås kandidater til 

komiteen for hedersbevisninger og sunnhetsutvalget. Frist for innmelding 

til NKK er 10. november.  Vedtak: Styret har diskutert aktuelle 

kandidater og dette blir fulgt opp snarest.  

6. Mail av 1.11. fra NKK med invitasjon fra NJFF til å delta i dialogmøte 5. 

desember kl 12-15 i NJFF sine lokaler på Hvalstadåsen.  Påmelding til 

NJFF v/Roar Lundby innen 26. november. Vedtak: FKF vil delta i møte 

med fire representanter 

7. Mail av 4.11. fra NJFF med invitasjon til et møte i kontaktutvalget for 

aversjonsdressur 5. desember kl. 10-12 i NJFF’s lokaler på Hvalstad. 

Vedtak: FKF deltar også på dette møte.  

 

Sak 92/19: Søknad om midler til kurs for lavlandsklubbene 

Saken er behandlet per mail: 

Det er kommet en søknad om midler til kurs for lavlandsklubbene hos Kalle 

Stolt i Sverge 23-24.november 2019. Det blir foredrag og feltvandring for å 

skaffe mer kunnskap om utsetting, biotop og hva som skal til for at fuglen 

trives og blir i terrenget. 

Vedtak:  

FKF styret ser det som viktig å videreutvikle det arbeidet som er startet 

ifm lavlandsaktiviteten og bevilger penger til dette kurset. FKF dekker 

lavlandskomiteen sine deltakere, pluss 5000kr til selve kuret. 
 

Sak 93/19: NKK RS 2019 

Hans orienterte.  I Sak 5a må vi be om raseutvalgets uttalelse. Arbeidsplan er 

sendt til medlemsklubbene med høringsfrist 10.11. De innsendte 

tilbakemeldinger vil bli gjennomgått og implementert i arbeidsplanen og det 

gjennomføres et eget møte for gjennomgang av arbeidsplanen slik at 

delegatene tar dette med seg til NKK RS.   

Vedtak: Det settes opp et nytt møte for styrets behandling av 

arbeidsplanen når de innkomne forslag er mottatt 

 

Sak 94/19: Plakat om hvordan påvirke i FKFs organisasjon 

Det publiseres ofte saker som angår vår organisasjon på sosiale medier. Både 

positive og negative saker. Det kommer også fra tid til annen mail direkte til 

FKF som skulle ha vært behandlet av medlemsklubber eller NKK. Det er 

tydelig at det ikke er godt nok kommunisert til enkeltmedlemmene hvordan de 

kan påvirke i FKFs organisasjon. Hans har derfor laget en plakat som beskriver 

hvordan enkeltmedlemmer kan påvirke vår organisasjon. 

Vedtak: Styret foreslo at plakaten kan inngå i informasjonen om FKF og 

NKKs organisasjonsstruktur som er under utarbeidelse.  
  

Sak 95/19: Regnskap FKF 1.4.-31.08.2019  

Gry gjennomgikk regnskapet som er sendt styremedlemmene på mail.   

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

 

 



 

 

 

Sak 96/19: Felling før 10.9. 

Miljødirektoratet har gitt signaler om at felling på jaktprøver før jaktstart 10.9. 

ikke kan påregnes.  Vi har under utarbeidelse et skriv til Miljødirektoratet. 

Dette skal også være faglig forankret.  Vi har i denne anledning involvert 

ekstern kompetanse. 

Vedtak: Når dokumentasjonen foreligger ber vi om et møte med MD. 

 

Sak 97/19: Nytt medlem i Derby-komiteen 

Medlemmene i komiteen har en funksjonstid på 3 år. Når ett medlem har sittet i 

3 år i komiteen, trer denne ut, og et nytt medlem må velges for de tre neste år. 

Vedtak: Derbykomiteen har foreslått Mona Aakervik som nytt medlem. 

Hun har sagt seg villig og styret godkjenner at Mona Aakervik velges for 3 

år til nytt medlem av komiteen for 3 år som er foreslått. Samtidig ønsker 

styret i FKF å takke Anne-Grete Sætrang for hennes innsats i komiteen de 

tre siste årene. 

 

Sak 98/19: Retusjering av bilde i «Fuglehunden» nr. 6 

Styret i FKF har 3.11. mottatt en henvendelse fra Norsk Engelsksetterklubb 

vedr. retusjering av NESK’s sponsor på markeringsdekken. Bildet er tatt av det 

vinnende laget av NM Høyfjell 2019. FKF’s vurdering:  

a) FKF betviler ikke at NPK har gjort dette i beste mening for å tilfredsstille 

sin sponsor, men dette burde ha vært tatt opp med NESK før bilde ble 

publisert i «Fuglehunden». Vi anbefaler NPK å publisere det originale bilde 

med beklagelse i neste nr av FH. 

b)  I 2011 ble det nedsatt en komite som skulle utarbeide retningslinjer for 

media og reklame vedr bl.a. NM lag. Det utarbeide forslag fra komiteen ble 

sendt på høring til FKF’s medlemsklubber. FKF oversendte resultatet av 

høringen til NKK som deretter videresendte det til forbund og raseklubber 

på høring i  12.10.2012 med tanke på å implementere retningslinjene i 

fellesbestemmelsene. Etter dette har det ikke skjedd noe. Våre raseklubber 

har imidlertid praktisert denne regel uten at det har vært forankret i 

FKF/NKK. Vedtak: FKF setter nå ned en ny arbeidsgruppe for å 

forankre bestemmelsene om media og reklame på jaktprøver. 

Bestemmelsene vil bli sendt medlemsklubbene på høring og deretter 

implementert i «Håndbok for jaktprøvekomiteer».  

 

 

  

Neste styremøte: 3. desember på Radisson Blue Airport Hotel kl 1400.  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


