
 

REFERAT FRA STYREMØTE 

Sted Skype 

29.01.2019 KL 1900 – 22.25 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Elisabeth Kallevig, Knut Fredheim, 

Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Torstein Dehn  

 

   

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 95/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

Sak 96/19: Gjennomgang av referat fra møte 26.11.2018 

  Vedtak: Gjennomgått. 

 

Sak 97/19: Post:  

  

1. Mail 15.12.18 fra NN. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

2. Mail 16.12. fra NN. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

3. Mail 16.12. fra NN. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

4. Mail 18.12. fra NKK v/. Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak i post 1. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

5. Mail 18.12. fra NKK v/. Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak i post 2. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

6. Mail 18.12. fra NKK v/. Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak i post 3. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

7. Mail 18.12. fra NKK v/. Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak. Vedtak: Det sendes brev om opprettelse 

av et disiplinærråd. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av disiplinærråd. 

8. Mail 19.12. fra NN. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et displinærråd. 

9. Mail 20.12. fra NKK v/ Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak i post 8. Vedtak: Det sendes brev om 

opprettelse av et disiplinærråd.  

10. Mail 20.12.19 fra NN. 

Anmeldelse disiplinærsak 17.12.18. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

11. Mail 02.01. fra NKK v/. Dagny Wangensteen. 

Ber om tilbakemelding på sak i post 10. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd. 

 



 

 

12. Mail 03.01. fra RU vedr. henvendelse fra FKF av 5.des vedr utstillinger 

2020. Mail ble videresendt til Raseutvalgets medlemmer 6.des med 

svarfrist 20.des.  

Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger, og RU tilslutter seg det 

utstillingsansvarlige i FKF anbefaler for utstillinger i 2020. (Mailen er 

sendt FKF’s utstillingsansvarlig med kopi til FKF.) Vedtak: Tas til 

orientering.  

 

13. Mail 04.01. fra leder NVK med kommentarer til mottatt evaluering fra FKF 

vedr. høystatusløpet NM Høst Høyfjell. Vedtak: Tas til orientering.  

 

14. Brev 07.01. fra leder i Hedmark og Oppland FK vedr. 

dommerutdanningen. Vedtak: Saken er oversendt FKF DU for 

tilbakemelding til styret. 

 

15. Mail av 08.01. fra Møre og Romsdal FK vedr. dommerutdanningen. 

Vedtak: Saken er oversendt FKF DU for tilbakemelding til styret i 

FKF.  

 

16. Mail 15.01. fra NKK Administrasjonen utsendt klubber og forbund med 

innspill vedr. jubileer i 2019 (fra 25 år og oppover). Vedtak: Tas til 

orientering.  

 

17. Mail 23.1. med varsling om sak til FKF.  Diverse vedlegg oversendt. 

Vedtak: Det sendes brev om opprettelse av et disiplinærråd.  

 

18. Mail 27.1. fra en grunneier i Hemsedal som opplever problemer med 

ulovlig trening av fuglehunder på sin grunn. Vedtak: FKF vil besvare 

henvendelsen.  Ellen følger opp dette. 

 

19. Mail av 29.1. fra FKF DU vedlagt møtereferat nr. 1/2019. Møtet ble 

gjennomført ifb dommerkonferansen på Gardermoen. Vedtak: Tas til 

orientering.  

 

20. Mail av 29.1. fra NESK vedlagt brev til styret i FKF. Henvendelsen gjelder 

endringer i lovmalen. Vedtak: Brevet videresendes BIT (NKK). 

 

 

Sak 98/19: Kvalifiseringskrav høystatusløp 

FKF DU har oversendt en oppdatert versjon av Kvalifiseringskrav for 

høystatusløp etter revisjon av jaktprøveregelverket og endring av tidligere 

vedtak på Fuglehundtinget. Dokumentet som ligger på FKFs nettside er 

utdatert og må oppdateres. Vedtak: Sigmund utarbeider et utkast basert på 

de forslag som kom frem på dagens styremøte. 

 

Sak 99/19: Sak 136 NKK HS møte 12.12.2018, Oppnevning av komiteer under HS 

Etter en helhetsvurdering har NKKs hovedstyret valgt å bytte ut alle 

medlemmer i Særkomiteen for utstilling. Bakgrunnen for vedtaket er et ønske  

om endring i retning og fremdrift i komiteens arbeid. Dette medfører at 

jakthundsektoren står uten representanter i komiteen. Vi har ikke fått noen  

indikasjoner på at alle skulle byttes ut. Det har medført at vi ikke har fått 

foreslått noen kandidater. Vedtak: Styret registrerer at særkomiteen for 

utstillinger er uten representanter fra jakthundsektoren og dette vil kort 

bli meddelt NKK HS.   

 



 

 

 

Sak 100/19: Gjennomgang dialogmøte NKK/NJFF 

FKF deltok 26. november hos NKK. Representantene fra FKF var Hans, 

Elisabeth og Tore.  Bakgrunnen for møtet er den overordnede avtalen mellom 

disse to organisasjonen. Det var diverse saker som var meldt inn på forhånd 

som ble gjennomgått. Vedtak: Saken tas til etterretning, men vi melder 

tilbake at referatet burde vært sendt på høring. FKF vil sende skriv hvor 

vi håper at det i fremtidige møter kan få mer konkrete vedtak om 

forpliktende samarbeid. Tore lager et utkast til skriv. 

 

Sak 101/19: Fuglehundtinget 2019 

  FKF har mottatt to invitasjoner til å avholde Fuglehundtinget i 2019. 

Bl.a. med bakgrunn i at vi ønsker å engasjere NKK til å komme å informere 

medlemmene vedr nytt disiplinærsystem. Har styret bestemt at FT 2019 

avholdes på Gardermoen. NKK skal komme å ha en gjennomgang og da er vi 

avhengig av å ha nærmere lokasjon.  14.-16. juni. Vedtak: Klubber som har 

respondert på invitasjonen orienteres om beslutningen. 

 

Sak 102/19:  Kåring årets hunder 2018 

Torstein orienterte.  Kåringen er ferdig behandlet. Resultatet er sendt FH og vil 

komme i nr. 2. Vedtak: Tas til orientering.  

  

Sak 103/19: Orientering om møte med Statskog 8.1.19 

Hans og John Berge deltok i møte med Statskog. Kristian Eiken Olsen og Jo 

Inge Breisjøberget representerte Statskog.  Hans gikk igjennom aktivitetene på 

Kongsvold. Statskog er veldig fornøyd med hvordan jaktprøvene håndteres 

samt tilbakemelding etter prøvene. Det har ikke vært registrert noe tjuvtrening 

på Kongsvold de siste årene. John Berge gikk igjennom ny verneplan og tanker 

rundt dette.   Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

  

Sak 104/19: Mandat – FKF styrets medlem i Islandsk utdanningsutvalg 

Utnevnt representant har ønsker mandat for oppgaven. Saken har vært oppe i 

styret to gang tidligere. Sigmund har utarbeidet et mandat som har vært til 

gjennomgang hos FKF DU og representanten for Islandsk utdanningsutvalg. 

Styret kom med diverse kommentarer til mandatet.  

 Vedtak: Sigmund korrigerer mandatet i henhold til styrets innspill. 

 

Sak 105/19: Status i høringen fra MT «Konkuransedyrforskriften» 

Tore orienterte. NKK har hatt møte med Mattilsynet og det foreligger et referat 

fra dette møte. Vedtak: Det arbeides med å få til et møte med 

Landbruksdepartementet.  

 

Sak 106/19: Sekretær i FKF DU 

Styret har mottatt en henvendelse fra leder av FKF DU. Siden Odd Harald 

Sørbøen trådte ut av utvalget som fast medlem har han hatt en rolle hvor han 

sammen med Nils B Skaar har jobbet fram revisjonen av jaktprøveregelverket. 

FKF DU har også framover behov for OHS sin kapasitet og kompetanse og 

ønsker å formalisere samarbeidet videre hvor han da vil være tiltenkt en rolle 

som sekretær i utvalget. 

DU ber styret om å behandle henvendelsen og komme med en tilbakemelding. 

 

 

 

 

 



 

 

Odd Harald er forespurt og takker ja til vervet såfremt han innstilles av styret. 

Vedtak: Styret utnevner Odd Harald Sørbøen til sekretær for FKF DU 

frem til sommeren 2021. 

 

Sak 107/19: Regnskap FKF 3. kvartal. 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte.  

 

Sak 108/19: Opprettelse av Disiplinærråd 

FKF styret slutter seg til vedtaket om å opprette et Disiplinærråd. Tore 

Paulshus kan være kontaktperson.  Vedtak: Knut og Tore utarbeider et 

forslag til mandat med forslag om sammensetning i rådet. Tore sender et 

kort brev til de saker som er oversendt. Tore tar kontakt med to 

kandidater til rådet. 

 

Sak 109/19:  Anskaffelse av et høytaleranlegg til prøver på Kongsvold 

 Det er ønskelig å gå til anskaffelse av et enkelt anlegg som arrangørene kan 

benytte under jaktprøvene på Kongsvold.  Dette vil i tilfelle bli aktuelt fra 

første prøve på Kongsvold høsten 2019. Vedtak: FKF bekoster anlegget. Ved 

kontakt med Hjerkinn Fjellstue informerer de om at det finnes utekontakt 

på stabburet, og at de også kan oppbevare anlegget hos seg. Ellen 

innhenter priser. 

   

 

Neste styremøte: Bestemmes senere. 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


