
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

25. JUNI 2019 KL 20.00 – 22.50 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

Elisabeth Kallevig og Knut Fredheim 

Varamedlem: Torstein Dehn  

 Sigmund Nyborg 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 38/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt. 

 

Sak 39/19: Gjennomgang av referat fra møte 14.06.2019 

  Vedtak: Vedtatt. 

   

Sak 40/19: Post:  

  

1. Mail  14.06. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedr. oppnevning av FCI 

representanter for British Pointers og Continental. Elisabeth Kallevig og 

Audun Kristiansen har fungert i perioden 2017-2019.  Frist for innsendelse 

av forslag på nye kandidater: 26. juni.  Vedtak: Elisabeth følger opp 

saken og tar kontakt med Marius Kjønsberg.  Ellen gir NKK beskjed 

om at Elisabeth Kallevig stiller for en ny 2-års periode.  Samtidig ber 

FKF om utsettelse med innsendelse til 3.juli  med forslag på ny 

representant for kontinentale raser. 

 

Sak 41/19: Konstituering av styret   

De sittende styremedlemmene og varamedlemmer som var på valg ble 

gjenvalgt. Styret konstituerte seg. 

 

Sak 42/19: Fordeling av styrets oppgaver 

Hans foreslo å videreføre de oppgavene medlemmene har hatt i forrige periode. 

Noen bør ha ansvaret for Facebook-siden. Gry kunne gjøre dette. Mappe for 

Facebook ligger på Dropbox. Det legges ut informasjon på FKF’s nettside om 

Facebook. Den første saken som legges ut er «Vindmøllesaken».  Vedtak: 

Styremedlemmene vedtok enstemmig å fortsette med sine tidligere 

oppgaver. Ny oppgave til Gry: Oppfølging Facebook. 

 

Sak 43/19: Henvendelse fra SU Søndre Nordland 

Gjelder en henvendelse fra SU Søndre Nordland om at Salten FK bør kunne 

overta en Cacit fra Vefsn JFF.  Vefsn JFF har jaktprøve samme helg som NM 

Høyfjell, og frykter at de ikke vil kunne klare å arrangere VK med 30 påmeldte 

hunder samt at anskaffelse av dommere vil bli vanskelig. Vedtak: Tildelt 

Cacit opprettholdes under Vefsn JFF sin prøve. SU og klubbene tilskrives 

 

 



 

 

Sak 44/19:  Henvendelse fra Vestfold og Telemark dommerutvalg samt styret i Hed-

Opp FK. 

Knut orienterte. Styret diskuterte inngående innholdet i de respektive 

henvendelsene. Klubbene vil få et brev fra styret i FKF som besvarer de 

problemstillinger som ble tatt opp fra avsenderne. Vedtak: De tre angjeldende 

saker – sak 43 og 44 - tilskrives i eget brev. 

  

Sak 45/19: Bemanne utvalg og komiteer 

Medlemsklubbene har fått tilsendt mail vedr. forslag til nye medlemmer i 

FKF’s utvalg og komiteer.  FKF foreslo å slå sammen FK for høyfjell, lavland 

og skog. Det har kommet inn forslag fra enkelte klubber. Styret diskuterte 

innkomne forslag på kandidater. Ellen tar kontakt med en av de foreslåtte 

kandidatene til Fagkomiteen for Høyfjell/Lavland/Skog. Lavlandskomiteen og 

FKF DU ble også gjennomgått mht til sittende komite og medlemmene 

funksjonstid. Vedtak: Valg av nytt medlem i FKF DU utsettes til neste år 

for å sikre overlapping til neste revisjon av jaktprøveregelverket i 2023. 

 

Sak 46/19: Møteplan høsten 2019 

- Tirsdag 6. august kl 1900 på Skype 

- Tirsdag 3. september kl 1900 på Skype 

- Tirsdag 1. oktober kl. 1900 på Skype 

- Tirsdag 5. november kl 1900 på Skype 

- Tirsdag 3. desember fysisk møte på Gardermoen 

 

Sak 47/19: Eventuelt 

- Høring NKK strategier 2020-2022. Tore har laget forslag.  

- Valg NKK. Hans orienterte og følger av opp saken. 

- Disiplinærsaker. Tore orienterte. Skal sette opp en status. 

- Halekuperingssaken. Elisabeth orienterte. Elisabeth følger opp saken. 

 

Neste styremøte: Tirsdag 6. august kl 1900 på Skype  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


