
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

07.05 2020 KL 1900 – 21.25 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig,  Gry Eriksen 

  Torstein Dehn og Sigmund Nyborg trer inn som 

styremedlemmer 

 

Fravær: Styremedlemmer: Tore Paulshus og Knut Fredheim 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 62/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 63/20 Gjennomgang av referat fra møte 22.04.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 64/20: Post:  

  

1. Mail 25.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon  vedr. 

Koronakrisen og redningsaksjon for NKK. Vedtak: Tas til etterretning.  

2. Mail 26.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon  vedr. 

styrets anledning til å treffe beslutning om å gi NKK lån. Vedtak: Tas til 

orientering. 

3. Mail 29.4. fra NKK v/avdelingsleder marked og kommunikasjon  med 

informasjon om dagens pressemelding fra NKK. Vedtak: Tas til 

orientering. 

4. Mail av 29.4. fra NKK v/leder av organisasjons- og aktivitetsavdelingen 

vedlagt NJK veiledning til arrangører for prøver og aktiviteter under 

Corona. NKKs Jakthundkomite har i møte i 29.4. vedtatt at det åpnes for å 

avholde prøver og aktiviteter under særkomiteens mandatområde fra og 

med 1.mai dersom arrangør kan legge til rette for dette i henhold til 

gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Vedtak: Tas til orientering. 

FKF oppdaterer risikovurderingen og legger denne ut på sin nettsiden 

slik at den til enhver tid er oppdatert.  

5. Mail av 29.4. fra NKK v/leder av organisasjons- og aktivitetsavdelingen 

med informasjon om at NKK klubber og forbund kan fra 7. mai starte opp 

aktiviteter med inntil 50 personer samlet. Dette etter oppdaterte 

smittevernbegrensninger. Forutsetningene for å avholde arrangementer 

med 5 – 50 personer er at disse må ha en ansvarlig arrangør, og 

arrangementet må foregå på offentlig sted.  

Dersom smittespredningen i samfunnet fremdeles er under kontroll, vil det 

fra 15. juni bli åpnet for arrangementer med inntil 200 deltakere. Det er 

ikke sagt noe om forutsetninger for disse arrangementene, men NKK 

forventer at de samme forutsetningene for ansvarlig arrangør vil gjelde. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 



 

 

6. Mail av 4.5. fra NKK v/ass.direktør med informasjon til klubber, forbund 

og regioner: NJK har poengtert i veiledning til arrangører som kan/skal 

arrangere prøver fremover at det vil ikke kunne forventes support i 

DogWeb Arra i forbindelse med et arrangement, med unntak av endringer i 

terminlisten.  Presiseringen er nødvendig i og med at administrasjonen pt. 

kun har et minimum av medarbeidere i jobb (jf. permitteringer), at vi derfor 

ikke vil kunne bidra med direktesupport til de som normalt ringer for å få 

hjelp til å håndtere sine prøver i DogWeb Arra. 

Systemet fungerer imidlertid som normalt, så dette er ikke en utfordring for 

klubber og forbund som er vant med å kjøre prøver i DogWeb Arra og som 

benytter dette Vedtak: Ellen B. Dobloug og Anne-Grethe Sætrang stiller 

seg til disposisjon for å bidra med brukerstøtte ut 2020 når det gjelder 

jaktprøveprogrammet, da NKK ikke sin nåværende 

bemanningssituasjon kan bidra med direkte support overfor 

medlemsklubbene.  

 

Sak 65/20: NKK’s økonomiske situasjon og fremtid 

Torstein orienterte.  Situasjonen er ikke så dramatisk som det er gitt uttrykk 

for.  Det vil komme inntekter etter hvert i og med at det nå åpnes for 

utstillinger og jaktprøver. Kan drive frem til august/september uten støtte. 

NKK var innforstått med at organisasjonen måtte omorganiseres. Av de mange 

som er permittert, må det regnes med at noen forsvinner til andre arbeidsgivere. 

Når det gjelder «coronabidrag» fra enkeltmedlemmene, så vil dette være et 

frivillig bidrag. I forbindelse med lån/støtte fra FKF’s medlemsklubber, vil 

brev til medlemsklubben blir sendt ut med det første. 

Vedtak: Tore og Torstein jobber videre med saken. 

 

Sak 66/20 Utsatt Fuglehundting  

Det er nå åpnet for forsamlinger på opptil 50 personer fra myndighetene. Det 

vil da la seg gjennomføre et mindre Fuglehundting på en dag/kveld på 

Gardermoen i løpet av august. Det er 31 medlemsklubber og styret består av 8 

personer. I tillegg kommer ordfører og skrivere. Det vil si at vi må sette 

begrensninger på 1 representant fra hver klubb i første omgang ifm 

påmeldingen.  

Vedtak: Fuglehundtinget avholdes på Gardemoen 18. august. 

Heldagsmøte. Blir tilpasset flytider så godt det lar seg gjøre.  Frist for 

bekjentgjørelse av dato er 8 uker før (23/6) og frist for saksdokumenter og 

innkallelse er 4 uker før (21/7). 

 

Sak 67/20: Regnskap 2019-2020 og forslag til budsjett 2020-2021 

Gry orienterte. Styret gikk igjennom regnskapet og diskuterte forslag til 

fremlagt budsjett for 2020-2021.  Noen poster ble justert, og nytt budsjett blir 

oversendt styret. Vedtak: Sigmund følger opp dommerutvalget og gir 

tilbakemelding. Gry følger opp justeringene av budsjettet.  

 

Sak 68/20: FKFs risikovurderinger og veiledning for gjennomføring av arrangement 

1. Risikovurderingene med veiledning for gjennomføring av FKFs 

arrangementer må oppdateres og sendes medlemsklubbene. NKK har nylig 

sendt ut veileder for utstillinger. Den bør tas inn i vår felles 

informasjonspakke som sendes klubbene.Vedtak: Tas til orientering. 

FKF oppdaterer risikovurderingen og legger denne ut på sin nettsiden 

slik at den til enhver tid er oppdatert.  

 

Sak 69/20: Eventuelt 

- Torstein sender saker til «Fuglehunden 



 

Neste styremøte:   26. mai kl 21.00 på Teams.    

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


