
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SAS RADISSON GARDERMOEN  

 

03.12.2019 KL 10.00 – 16.30 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen 

 Elisabeth Kallevig 

Varamedlem: Torstein Dehn inn som styremedlem for Knut Fredheim 

 

Fraværende: Sigmund Nyborg og Knut Fredheim (tilstede under sak 

102/19, 108/19 og 110/19.) 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 99/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 100/19: Gjennomgang av referat fra møte 5.11.2019 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 101/19: Post:  

  

1. Mail 07.11. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt terminliste jaktprøver 

runde 1 for 2020.  Klubbene bes lese korrektur og gjøre endringer der hvor 

det er manglende eller gale opplysninger.  Frist: 17.11.  Endelig terminliste 

vil bli publisert medio desember. 

Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 13.11. fra Inn-Trøndelag FK vedlagt invitasjon til å delta i 

klubbens 50-års jubileumsfest 23. november.  Frist for påmelding: 3.11. 

FKFs leder har deltatt på jubileumsprøve og overbrakt hilsen fra FKF 

under jubileumsmiddagen. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 18.11. fra leder i NPK vedr. sak 98/19.  Klubben vil sørge for at 

korrekt bilde blir inntatt i FH nr. 1/2020. Vedtak: Tas til orientering. 

4. Mail av 18.11. fra Rogaland Fuglehundklubb med invitasjon til å delta i 

klubbens jubileumsmiddag 25.1.2020 i anledning av at klubben er 50 år i 

2020. Vedtak: Ellen følger opp. 

5. Mail 27.11. fra NKK Aktivitetsavdelingen.  Det mangler forslag på 

kandidater til noen av NKKs komiteer og utvalg 2020-2021 og NKK ber på 

nytt om forslag fra klubber og forbund.  Frist 3. desember. Vedtak: FKF 

har tidligere sendt inn forslag på kandidater til diverse komiteer og 

utvalg, men vil nå forespørre nok en kandidat.  Ellen følger opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 102/19: Terminliste 2020 

Knut orienterte. 

Vinterprøver:  

4 klubber er ikke anbefalt CACIT. Fosen, Haltdalen, Viljeveien, Vefsn. SU’ene 

har gjort en veldig god jobb og vært kritiske til godkjenning av søknader om 

CACIT. 

Høstprøver: 

Høyfjell: 

Det er ikke anbefalt tildeling av CACIT til Skinnarbu, og Fosen. 

Lavland: 

5 Cacit kan tildeles og er blitt tildelt. 

   

Knut sender endringer til terminlisten til NKK etter at korreksjonene er foretatt. 

Vedtak: Det har vært krevende og arbeide med terminlisten denne gangen 

da sorteringen fra NKK sin side har vært mangelfull. Det er for vinter, 

høst og lavland søkt om flere CACIT enn vi kan fordele. Det er i FKFs 

avgjørelse tatt hensyn til SU-enes innspill, samt statuetter for tildeling av 

CACIT.  

 

Sak 103/19: Avslag fra NKK vedr. parring med italiensk pointer 

På bakgrunn av at en utenlandsk pointer har ukjent HD-status, har NKK avslått 

søknad om å få bruke hunden til parring med bakgrunn i et tidligere 

årsmøtevedtak fra NPK. Vedtak: NKK kan ikke endre praksis før de får et 

nytt årsmøtevedtak fra raseklubben. FKF styret informerer Raseutvalget 

og ber de vurdere behov for endringer i andre klubber.  
 

Sak 104/19: Henvendelse fra NESK vedr. utsendelse av info til medlemmer  

NESK etterspør en mulighet for at NKK’s database over klubbenes 

medlemmer kan ordnes slik at det er mulig for klubbene å sende SMS til sine 

medlemmer.  Vil bli nyttig ved bl.a. purring av medlemskap og utsendelse av 

diverse info til medlemmene.  Klubben bruker i dag Facebook og sin 

hjemmeside til dette, men føler at de ikke når alle medlemmer. Vedtak: FKF 

vil videresende saken til NKK. Ellen følger opp. 

 

Sak 105/19: Regulering av oppdrettet vilt 

Tore orienterte. LMD har rettet henvendelse til Mattilsynet om å utrede regler 

som ivaretar dyrevelferd for oppdrettet vilt. FKF har vært i dialog med MD 

som anbefaler FKF å ta kontakt med Mattilsynet.  Skriftlig forespørsel er 

avsendt og vil bli fulgt opp. Vedtak:  Tore følger opp.  

 

Sak 106/19: Disiplinærsak NKK Domsutvalg 71/19 

FKF har mottatt anmeldelse fra NPK vedr en oppretter.  

Vedtak: Saken sendes fra FKF til NKK for behandling.  I tillegg til 

saksdokumentene fra NPK vedlegges FKF’s tidligere brev til NPK. 

 

Sak 107/19: Oppdatering av veileder for dressurområder  

Hans orienterte.  

Vedtak: Saken er meldt inn til dialogmøte med NJFF 5.12.  
  

Sak 108/19: Mandat Norsk Derby og Kongsvold/Hjerkinn komiten 

Knut orienterte. Det har lenge vært ønskelig å utarbeide et mandat for Norsk 

Derby komiteen og Kongsvold/Hjerkinn komiteen.  

Vedtak: De utarbeidede mandater for de nevnte komiteer ble gjennomgått 

og godkjent av styret.  Fra ND-komiteen er det innhentet innspill fra den 

sittende komiteen.  

 



 

Sak 109/19: Presentasjon FKFs organisasjon 

Hans orienterte.   

Vedtak: Hans jobber videre med saken.  

 

 

 

Sak 110/19: Diett- og kjøregodttgjørelse for jaktprøvedommere 

Knut orienterte. Retningslinjene er ikke endret siden 2007.  Retningslinjene er 

vedtatt av Fuglehundtinget, og må således endres av Fuglehundtinget. Denne 

sakens anbefalinger blir derfor å betrakte som råd til styret i FKF, og til lokale 

klubber. 

Saken handler i bunn og grunn om hvilke vilkår våre dommere skal ha.  

Hvordan dommere ivaretas varierer veldig fra klubb til klubb. Ivaretakelse 

påvirker trolig dommeres velvilje til å dømme.  

Terminlisten (2018), alle typer prøver i FKF regi viser 188 prøver, med ett snitt 

på 11 parti og ett samlet dommerdøgn behov på ca. 2071 dommerdøgn. FKF 

har i dag 352 dommere.  

 Vedtak: Styret i FKF ønsker å sette ned en arbeidsgruppe for å utarbeide 

forslag til nye retningslinjer for dommergodtgjørelse og kostnadsdekning. 

FKF ønsker innspill på nye retningslinjer og vil etablere kontakt med FKF 

DU og medlemsklubber. 

 

Sak 111/19: Mandat for FKF instruktørutvalg (FKF IU) 

Det forelagte mandatet ble gjennomgått og justert. Vedtak: Det justerte 

mandatet ble godkjent. Det forutsettes innlagt i standard mal. 

 

Sak 112/19: Fastsette styremøter 1. halvår 2020  

  Januar: Tirsdag 28. januar  kl 1900 - Skype  

  Februar: Tirsdag 25. februar kl 1900 - Skype 

  Mars: Tirsdag 24 mars kl 1900 - Skype 

  April: Tirsdag 21. april kl 1900 - Skype 

  Mai: Tirsdag 5. mai fysisk møte Gardermoen  

 

Sak 113/19: Eventuelt  

- Referatføring. 

 Det skrives navn i referatene fra tid til annen. Her må vi ta en prinsipiell 

avgjørelse hvordan dette skal utformes. Det er fordeler og ulemper med begge 

deler. 

- Rapport fra NKK RS. 

Gry orienterte.  

 

 

 

 

  

Neste styremøte: Tirsdag 28. januar kl 1900 på SKYPE.  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


