
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

6. AUGUST 2019 KL 20.00 – 21.45 

 

 

Til stede:   

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

Elisabeth Kallevig og Torstein Dehn (i Knut Fredheim 

sitt fravær.) 

Varamedlem: Sigmund Nyborg 

 

Fravær: Styremedlem:  Knut Fredheim 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 48/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak:  Vedtatt. 

 

Sak 49/19: Gjennomgang av referat fra møte 25.06.2019 

  Vedtak: Vedtatt. 

   

Sak 50/19: Post:  

  

1. Mail  03.07. fra Sekretariatet for Dovrefjell nasjonalparkstyre  vedr. 

søknad fra FKF om avholdelse av jaktprøver i en del av nasjonalparken i 

perioden 2019-2022.  Søknaden ble innvilget. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mailer av 25.7. fra Klima- og miljødepartementet vedr. klage på utsetting 

av fasan og rapphøns for lavlandsprøver og trening av fuglehund. Tore har 

sendt ut et forslag og mail til aktørene. Vedtak:  KLD har vurdert og 

konkludert ut fra artsmangfoldet, som er deres kompetanseområde. 

Tillatelsene opprettholdes. KLD har ikke vurdert forholdet mht 

dyrevelferd som ligger under Mattilsynet. Det er viktig at kravene 

vedrørende dyrevelferd fortsatt ivaretas og er del av FKFs krav. Det 

sendes brev/mail sammen med Lavlandskomiteen til lavlandsaktørene 

med presisering av at kravene iht Lavlandsinstruksen og de frister som 

fremgår av MDs tillatelser fortsatt gjelder for alle FKF aktiviteter. Det 

er også dialog med MD i denne forbindelse 

3. Mail av 31.7. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. økonomisk støtte til 

landslag.  Landslaget til VM for stående fuglehund bevilges kr 3000,- pr. 

deltaker.  Tidligere ble det satt av kr 12000 til startkontingenter samt 

dekking for lagleder.  Vedtak: Elisabeth følger opp om de at de ikke 

betaler startkontingent lenger og dekker utgifter for lagleder.  Dette er 

blitt gjort siden 2013. 

4. Mail 31.7. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedlagt protokoll fra møte 11. juni 

i NKK Jakthundkomiteen. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 51/19: Disiplinærsaker 

Hans orienterte. Gjelder disiplinærsak 2/2019. 

 



Styret i FKF mener dette ikke er en disiplinærsak for FKF. Saker vedr avl og 

oppdrett ligger under NKK og utenfor FKF. 

 

Saken har to sider, dels en eventuell sivilrettslig tvist med mulig 

erstatningsansvar og dernest et mulig brudd på NKKs regler knyttet til 

avl/oppdrett. 

 

Vi har ikke vurdert det eventuelle sivilrettslige mht eventuell erstatning. Dette 

ligger også utenfor FKFs virkeområde.  

 

Dersom saken skal anmeldes til NKK for eventuelt brudd på NKKs etiske 

regler for avl og oppdrett så må dette vurderes og eventuelt foretas av klubben. 

Dette kan gjøres uavhengig av om vedkommende (selger) har meldt seg ut av 

klubben. Klubben må vurdere dette nærmere. 

 

Det bemerkes at klubben uttalte seg mht selgers adferd uten å ha hørt selgers 

uttalelse. Generelt og prinsipielt bør det sikres at relevante parter høres før 

uttalelser/konklusjoner. 

 

Styret vil ta kontakt med leder av klubben og påpeke ovennevnte forhold, og 

deretter oversende denne beslutning ved eget brev. 

 

Ytterligere to andre utestående saker er under sluttbehandling.  

 

Sak 52/19: Valg til NKK RS 2019 

Hans orienterte.  Kandidat til Lovkomiteen er avklart. Ytterligere kandidater 

som er foreslått vil bli fulgt opp.   Frist for innmelding til NKK er 15.8.  

 

Sak 53/19: Halekuperingssaken 

Elisabeth orienterte. 

NKK’s jakthundkomite hadde møte 11. juni hvor saken ble behandlet. NJK 

vedtok følgende: 

NKKs Jakthundkomité viser til Landbruks- og matdepartementet forskrift om 

forbud mot å stille hunder som har fått øre og/eller hale kupert: 

§ 4.Forbud mot å stille ut kupert hund. 

Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og/eller hale kupert. Forbudet 

gjelder alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer 

hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon. FKF 

har 19.7. sendt inn anke på vedtaket til NKK HS.  NKK HS har styremøte 8. 

august.  
 

Sak 54/19:  FCI’s commission for Continental Pointers – nytt medlem 

 Audun Kristiansen har bekreftet 30.7. at han tar en ny periode på 2 år. Vedtak: 

Beslutningen er meldt inn til NKK 31.7.  

 

Sak 55/19: Vindmøllesaken 

Torstein orienterte. Det har kommet inn innspill fra fem klubber.  FKF går 

videre med saken. Vedtak: Torstein jobber videre med saken innenfor de 

rammer det er lagt opp til.  Evt. lage et forslag til høringssvar.  

 

Sak 56/19: Henvendelse fra Fase III instruktører vedr dressering av fuglehunder – 

Sak 93/18 

Gry orienterte. Det er ønskelig fra diverse Fase III instruktører å kunne få til en 

instruktørsamling for å drøfte og diskutere løsninger når det gjelder dressur av 

fuglehunder. Det ble foreslått at det i tilfelle bør sette ned en arbeidsgruppe og 

innspill fra denne gruppa blir oversendt til styret i FKF. Gry vil bli styrets 

representant i arbeidsgruppen. Vedtak: Gry følger opp saken videre. 



 

Sak 57/19: Mandat lavlandskomiteen 

  Elisabeth orienterte. 

4 medlemmer av komiteen oppnevnes at styret i FKF inkl. styrets representant, 

- dette er den eneste endringen i mandatet. Vedtak: Mandat og endringer ble 

godkjent. 

 

Sak 58/19: Økonomisk støtte til dommerutdanning 

Iflg. mail 31.7. fra NKK Aktivitetsavdelingen har bl.a. FKF blitt tildelt kr 

300.000 i dommerstøtte for 2019, - det ble søkt om kr 1.284.400.  Bakgrunnen 

for dette er: 

NKKs jakthundkomite avholdt møte den 11. juni og behandlet i sak 17/19 

Økonomisk støtte til dommerutdanning. 

Prosedyren som har vært knytte til støtte til dommerutdanning for 

jaktprøvedommere, og som har vært fulgt frem til i dag, ble etablert av NJK i 

slutten av 2012.  Prosedyren la til grunn at klubber og forbund (inkl.KG for 

ettersøk), som ønsket støtte til dommerutdanning av jaktprøvedommere 

påfølgende år, måtte søke NJK om midler til dette innen 31. mars. NJK har så 

behandlet innkomne ønsker/søknader og har gitt sin innstilling til budsjett 

innen 1. juni.  Det ble også i år sendt ut e-post til alle klubber som ligger under 

NJK sitt område. 

Vedtak: NKKs jakthundkomité NKKs jakthundkomite vedtok å følge tidligere 

prosedyre ved fordeling av budsjettmidler. 

Vedtaket gjelder for 2019 og vil bli vurdert på nytt etter vedtatt budsjett for 

2020. 

NJK vil vurdere nærmere behov og tiltak knyttet til bruk av fondet som er 

vedtatt av RS. 

NKKs jakthundkomite vedtok dommerstøtte iht. RS vedtak angående «støtte til 

dommerutdanning jaktprøvedommere». 

Vedlagt mailen fulgte et skjema for refusjonsbilag dommerstøtte som må fylles 

ut hvert år og sendes jakt@nkk.no. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 59/19: Forberedelse JD møte 12.8. 

 Tore orienterte. På agendaen står innmelding av saker til NKK RS og hvem 

som er på valg.  Vedtak: Tore avgir rapport etter møtet.  

 

Sak 60/19: Eventuelt 

- Dropbox for RU. Vedtak: Knut setter opp Dropbox for RU. 

- NM høyfjell på Hjerkinn: Det settes opp en agenda for besøket av NKK’s 

adm.dir. Torbjørn Brenna.  

- Tore orienterte om et kommende møte med NKK vedr. mva-saken.  

 

Neste styremøte: Tirsdag 3. september kl 1900 på Skype.  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 

mailto:jakt@nkk.no

