
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

24.11.2021 KL 19.30 – 21.40 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Gry Eriksen og  

     Tore Paulshus og Torstein Dehn                                                            

Varamedlem: Ingrid Margrethe Bjåen 

 

Fravær: Varamedlem:  Sigmund Nyborg 

   

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Hans ønsket velkommen til nytt medlem av styret, Ingrid M. Bjåen. 

 

Sak 96/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt. 

  

Sak 97/21: Gjennomgang av styrereferat fra styremøte 12.11. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

Sak 98/21: Post: 

 

1. Mail av 2.11. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedlagt protokoll fra møte i  

NKKs Jakthundkomite 14. oktober 2021. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 4.11. fra Administrasjonen NKK vedr. dialogmøte med NJFF 3.11. 

i forbindelse med høring Hundeloven.  I møtet ble det drøftet noen 

særskilte problemstillinger knyttet til bestemmelser i forslaget til ny 
hundelov som berører jakthund spesielt. Kaller derfor inn til teams- møte 

med jakthundsektoren i NKK. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 15.11. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. oppdateringskurs - 

ettersøksdommere og nye kandidater – på Teams 6.og 9. desember 2021. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Sak 99/21:  Fordeling av arbeidsoppgaver etter Fuglehundtinget 

  Hans gjennomgikk de nåværende arbeidsoppgaver. Etter forslag til fordeling av  

arbeidsoppgavene frem mot Fuglehundtinget i 2022, ble endringene vedtatt av 

styremedlemmene. Vedtak: Arbeidsoppgavene oppdateres og legges i 

Dropbox. 

 

Sak 100/21: Bemanning av Fagkomiteen for høyfjell/lavland/skog (FK) 

Hans orienterte.  Har hatt kontakt med aktuelle kandidater og fått positive 

tilbakemeldinger. FKF innstiller personene til fagkomiteen. Vedtak: Hans tar 

kontakt med NKK. 

 

Sak 101/21: Innsendelse av lovene til de nye klubbene i FKF til NKK 

  Lovene til de to nye medlemmene må sendes inn til NKK for godkjenning. 

  Vedtak: Tore følger opp saken. 

 



 

 

Sak 102/21: Mandat til Lavlandskomiteens ressursgruppe 

Torstein orienterte styret om Prosjekt Lavland og prosessen videre. 

Vedtak: Mandatet sendes til Lavlandskomiteen og Ressursgruppen på 

vegne av styret for ytterligere kommentar og evt. endringer. 

 

Sak 103/21: Status nytt system for søknad om prøver/utstillinger 

Ved henvendelse til NKK IT-avdelingen 21.11. vedr. status nytt system, 

mottok FKF følgende svar fra Aktivitetsavdelingen 22.11.: «Det nye 

søknadssystemet åpner etter kl 12 i morgen». Dette ble utsatt til 24.11. kl. 

10.00. NKK har sendt ut info til klubbene, og søknader begynner nå å komme 

inn. Det er i dag sendt mail til medlemsklubbene fra FKF’s 

utstillingskoordinator med info vedr søknad om utstillinger. Knut har laget en 

prosedyre med registrering av jaktprøver. Vedtak: Prosedyren sendes 

medlemsklubbene.  

 

Sak 104/21: NKK RS 26.11.2021 

Hans orienterte.  Tore har sendt ut diverse innspill til styret i dag og gikk 

igjennom dette.  Kommentarene settes inn i FKFs  arbeidsdokumentet. Fredag 

25.11. møte med JD.  Vedtak: Hans møter for FKF i møte med JD.   

 

 

Neste styremøte: Onsdag 15.12. kl 1900 på Teams. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


