
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

26.08.2021 KL 19.00 – 21.40 

 

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

     Tore Paulshus                                                            

Varamedlemmer: Torstein Dehn og Sigmund Nyborg 

    

   

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 68/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

  

Sak 69/21: Gjennomgang av styrereferater fra møter  03.06., 07.06. og 02.07.2021 

Vedtak: Referatene ble godkjent. 

 

Sak 70/21: Post: 

 

1. Mail av 05.07. fra Aktivitetsavdelingen i NKK vedr. terminlister for 

utstillinger, prøve m.v.  Det legges opp til en ny elektronisk løsning hvor 

arrangørene av de terminfestede arrangementene kan varsle/søke om 

arrangementer på en enklere måte, med kortere tidsfrister og hvor eventuelle 

godkjenninger kan håndteres uten behov for mye manuelt arbeid for 

arrangører og raseklubber.  

Ny løsning vil være klar til bruk rundt 1. oktober, og fristen for å melde inn 

terminfestede arrangementer utsettes til dette er på plass. Det vil bli gitt 

nærmere informasjon tidlig i september. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 05.07. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. NKKs 60. ordinære 

representantskapsmøte 27. og 28. november. Frist for å fremme forslag, 

herunder valg, er 15. august.  Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 06.07. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. ny frist for å fremme 

forslag herunder valg, som er endret til 1. september.  Vedtak: Tas til 

orientering. 

4. Mail av 13.07. fra Miljødirektoratet vedlagt brev vedr søknad om 

dispensasjon for felling under NM høyfjell 2021.  MD ga tillatelse til 

felling under årets NM, men ønsker en dialog omkring forutsigbarhet og 

vilkår knyttet til disse tillatelsene slik at MD bedre kan forstå bakgrunnen 

for disse arrangementene.  MD foreslår derfor et møte i høst mellom MD 

og FKF slik at man i fellesskap kan diskutere dette. Vedtak: FKF ser 

positivt på et møte med MD og vil ta initiativ til et møte. 

5. Mail fra leder i Nordenfjeldske FK med invitasjon til å delta i klubbens 

100-års jubileumsarrangement 30. oktober 2021 med påmeldingsfrist 30. 

september. Vedtak: FKF vil delta ved arrangementet.  

6. Mail av 22.07. fra Aktivitetsavdelingen i NKK vedr. søknad til NJK om 

utvidet VK-billett med følgende «Vedtak: NKKs Jakthundkomité vedtok å 

innvilge søknad fra FKF om dispensasjon fra pkt.3.1 i jaktprøvereglene.  

Kvalifiseringsperioden for hunder som kvalifiserte seg for vinnerklassen i 

2018 utvides til å gjelde ut 2021 og kvalifiseringsperioden for hunder som  



 

 

Kvalifiserte seg for vinnerklassen i 2019 utvides til å gjelde frem til 1. mai 

2022.». Vedtak: Tas til orientering.  Underrette klubber og deltakere 

(legges ut på FKFs nettside og på Facebook). 

7. Mail av 22.07. fra Aktivitetsavdelingen i NKK vedr. godkjenning av 

endringer i instruks dommerutdanning med følgende «Vedtak: 

NKKs Jakthundkomité mener at avautorisering av jaktprøvedommere 

fortsatt må ligge hos NJK, men klubber og forbund kan komme med 

innstilling på sine kandidater. 

Fuglehundklubbenes Forbund må tydeliggjøre begrepene de bruker pkt. 3 

og 4 i Instruks for dommerutdanning og presisere dette, før instruksen 

sendes tilbake til NJK.» Vedtak: Hans og Sigmund følger opp saken og 

vurdere å rette saken til hovedstyret i NKK. 

8. Mail av 26.08. fra NJK vedlagt protokoll fra møte i NJK 7. juli 2021. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 71/21: Lavland – Lavlandsprøver høsten 2021 – NM Lavland  

Torstein orienterte.  Myndighetene opprettholder at det ikke skal settes ut fugl. 

MD har ringt til flere som har søkt om utsettelse av fugl, om de opprettholder 

klagen på avslaget som er blitt gitt.  Vi må avvente på ytterligere 

bestemmelser, om det blir ja eller nei til å sette ut fugl for sesongen 2021. 

Østfold og Vestfold kommer til å gjennomføre sine prøver, mens Hed-Opp 

ikke vil arrangere de lavlandsprøver de har i høst. I styrets tidligere 

saksbehandling ble det konkludert at det var nødvendig med juridisk bistand. 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 72/21: Regnskap FKF 2020-2021 

 Gry orienterte.  Regnskapet er tidligere blitt oversendt. Vedtak: Ingen 

kommentarer og regnskapet ble godkjent. 

 

Sak 73/21: Budsjett FKF 2021-2022 

 Gry orienterte og gikk igjennom de foreslåtte beløpene i de forskjellige poster. 

FKF får ikke bidrag til dommerutdanning fra NKK.  Velger å støtte 

dommerkonferanser osv. Vedtak: Budsjettet for 2021/2022 har et relativt 

stort underskudd. Settes opp som tema på Fuglehundtinget i november.  

 

Sak 74/21: Instruktørutvalget 

 Gry orienterte. To nye medlemmer er kommet inn i utvalget.  Referatene fra 

møter er oversendt styret til orientering.  Skal ha et fysisk møte med NJFF for å 

se hva de har gjort med sin instruktørutdanning.  Jobber med endringer i Fase 1 

og Fase 2. Opptakskrav må forelegges FT og fremmes via styret. 

 Vedtak: Gry setter opp en liste med navn på medlemmer, leder, styrets 

rep.,  eposter og adresser. Listen legges ut på FKFs nettside under 

«Utvalg/komiteer», og ny overskrift «Instruktørutvalget».  

 

Sak 75/21: Hjerkinn fuglehundklubb 

 Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 76/21: Statistikker fra datautvalget RU 

 Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 77/21: Covid 19 (vaksinepass?) 

 Knut orienterte.  FKF har fått noen henvendelser og spørsmål rundt  

coronapass på jaktprøver.  Kan man nekte en deltaker som ikke er vaksinert å  

 

 



 

 delta på jaktprøver? Dette kan være en betent problemsstilling hvor det kan 

oppfattes at man gjør forskjell på folke.  FKF følger situasjonen i samfunnet 

nøye og tar en ny vurdering på nyåret før vintersesongen starter. 

 Vedtak: Styret vil sende problemstillingen til NKK for vurdering.  

 

Sak 78/21: Fuglehundtinget – dato/sted 

 Fuglehundtinget avholdes på Gardermoen 12.-14. november 2021. Sted og tid 

annonseres på nettsiden og Facebook med frister for sende inn forslag nye 

saker. Vedtak: Hans lager mal til årsberetning som legges i Dropbox.  

Styremedlemmene sender sine innlegg til sekretær. 

 

Sak 79/21: Prøveordning med tørka rype apportprøver 

 Som det er nå må man ha tina fersk fugl. Det er utarbeidet en prøveordning 

som ønskes prøvd ut i 2022-sesongen hvor det blir tillatt med tørka rype uten 

bryst på apportprøver. Styret diskuterte prøveordningen. Vedtak: Hans jobber 

videre med saken.   

 

Sak 80/21: Sammensetning Dommerutvalget FKF DU 2022 

 Noen av deltakerne i utvalget ønsker å gå ut av utvalget. Styret diskuterte 

saken.  Vedtak:  Styret vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.    

 

Sak 81/21: Eventuelt 

- Mail fra Petter Elvestad.  Trekker seg fra Fagkomiteen for 

Høyfjell/Lavland/Skog.  Øvrige deltakere i komiteen vil få en henvendelse 

fra styret i FKF med spørsmål om hvilken kompetanse er ønskelig hos et 

nytt medlem i komiteen, og forslag på kandidat.   

 

 

Neste styremøte: 13. oktober kl 1900. 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


