
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ SKYPE  

 

27.01.2020 KL 19.00 – 21.35 

 

 

Til stede:   

Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Tore Paulshus, Gry Eriksen  

 og Knut Fredheim. Sigmund Nyborg trer inn som 

styremedlem i Elisabeth Kallevig’s fravær.  

Varamedlem: Torstein Dehn 

 

  Fraværende:  Elisabeth Kallevig   

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 02/20: Gjennomgang av referat fra møte 03.12.2019 

  Vedtak: Godkjent. 

   

Sak 03/20: Post:  

  
1. Mail 09.12. fra NJFF vedlagt utkast til referat fra møte i kontaktutvalget 

for aversjonsdressur 5.12.19.  Fristen for innmelding av justeringer er 

17.12. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 11.12. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra møte i 

NKK’s jakthundkomite 26. november. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail 10.1.20 fra NKK Administrasjonen. Også for 2020 ønsker NKKs 

administrasjon å skaffe seg en oversikt over de klubber/forbund som skal 

markere jubileum i form av eget jubileumsarrangement (dvs fra 25 år og 

oppover -  Det vises til Hovedstyrevedtak 27/17 for rutiner knyttet til 

markering av klubbjubileer).  FKF’s medlemsklubber er blitt orientert pr. 

mail. Vedtak: Til orientering. 

4. Kopi av mail til NKK Aktivitetsavdelingen fra FKF DU vedlagt oversikt 

over dommere jaktprøver for stående fuglehunder som ikke har dømt siste 

3 år og som etter regelverket skal avautoriseres.  FKF DU ber NKK om å 

ajourføre dommeroversikten. Vedtak: Til orientering. 

 

Sak 04/20: Godkjennelse Fase III instruktører 

NVK Vestfold/Telemark har sendt inn søknad om godkjenning av to Fase III 

instruktører.  Saken har vært forelagt Instruktørutvalget i FKF som godkjenner 

søknaden. Vedtak: Styret i FKF tiltrer utvalgets anbefaling. NVK 

Vestfold/Telemark orienteres om vedtaket. 
 

Sak 05/20: Dommeruttak til NM Vinter 2020 

FKF DU har oversendt sitt forslag til dommere for NM Vinter 2020. 

Styret behandlet forslaget pr. mail.  Vedtak:  Det oversendte forslaget ble 

vedtatt uten endringer. 

 



 

Sak 06/20:  Varslingssak 

Tore orienterte styret.  Vedtak: Saken oversendes FKF’s disiplinærråd for 

uttalelse sammen med styrets vurdering. Tore og Hans følger opp.  

 

Sak 07/20: Vandrepokal 

Hans orienterte.  Vedtak: Hans jobber videre med saken.  

 

Sak 08/20: Revisjon av kåring av årets hunder i FKF 

Revisjon av championatregelverket ble endret pr. 1.1.2020. Dette har 

innvirkning på regelverket vedr. kåring av Årets Hunder i FKF. Vedtak: 

Torstein jobber videre med saken og den vil bli behandlet på nytt på mail.  

 

Sak 09/20: Henvendelse fra Rogaland FK vedr medlemskap i klubben 

  Hans orienterte. Vedtak: Tore ser på saken og kommer med en uttalelse.  

 

Sak 10/20: Kåring Årets Hunder 2019 

Torstein orienterte. Det kom ikke inn så mange innmeldinger vedr. 2019, - fire 

resultater vedr. Norgescup og seks vedr. Årets Unghund. Vedtak: Torstein 

kvalitetssikrer to resultater og kommer tilbake på mail. 

 

Sak 11/20: Godtgjørelse til dommere 

Utdrag fra referat dommerkonferanse: 

På konferansen: Hans Einar Enoksen redegjorde for styrets arbeid i saken. 

Dagens godtgjørelse dekker ikke dommers utgifter når kjørelengden er 

gjennomsnittlig for ei prøvehelg. Revisjonen av dommergodtgjørelsen må 

hensynta både dommers utgifter og arrangørenes ønske om et akseptabelt 

økonomisk resultat, men dommere skal selvfølgelig ikke gå i minus etter ei 

helg med dømming. 

 

Gry Eriksen fra styret i FKF gikk gjennom regler for beskatning og klargjorde 

forskjellen på skatteplikt og oppgaveplikt. Kjøring er ikke skattepliktig så 

lenge kilometergodtgjørelsen ikke overstiger kr 3,50,-. Det må leveres 

kjøreregning, kjørebok er ikke nødvendig. Dommere kan motta godtgjørelse på 

inntil kr 10 000,- fra hver arrangør (klubb, ikke avdelinger) per år før det 

utløser skatteplikt. Dette skal rapporteres og det er viktig at rapporteringa 

gjøres helt korrekt for å unngå skatteplikt fra første krone.  

 

Omfattende diskusjon med innspill til FKF som skal foreslå ny ordning til FT 

2020: 

 Enighet om at det er upraktisk å gå over kr 3.50 i kjøregodtgjørelse som er 

den skattefrie delen. 

 Arrangør bør dekke overnatting direkte, samt mat den dagen man dømmer 

slik at dommere slipper å forskuttere dette. 

 Dommere må slippe å legge ut for overnatting mv. for så å få tilbakebetalt 

fra arrangør etter noe tid. 

 Mye enighet om kr 500,- for dommere som bor utenfor hovedkvarter. Dette 

ses også på som et tiltak for å få dommere som arrangørens gjester til å bo 

på hovedkvarteret og bidra sosialt på prøven.   

 Legge inn en godtgjørelse som kompenserer for reduksjonen av 

kilometergodtgjørelse, samt noe dekning for mat til og fra prøven, f eks kr 

300,-.  Totalt en godtgjørelse i tillegg til kjøregodtgjørelse på kr 800,- er 

forslaget fra dommerne. 

 Se på om økt dommergodtgjørelse fører til at startkontingenten må heves. 

Her må klubbenes generelt gode økonomi tas med i betraktningen. Mange 

klubber har store årlige overskudd og betydelige beholdninger. 

 



FKF-styret setter ned et utvalg bestående av dommere, arrangører og eventuelt 

andre som skal ha et forslag klart til FT 2020.  

Vedtak: Gry og Knut blir FKF’s representanter i utvalget og de velger ut 

en representant blant arrangørene.  FKF’s sentrale dommerutvalg 

kommer med innspill på en representant til utvalget. 

 

Sak 12/20: Evaluering av dommerprestasjoner (RUH) 

Sigmund orienterte. 

Det var klart positiv innstilling til systemet i de fleste utvalg. Kun ett utvalg er 

negativt. 

Enighet om at prøveperioden er for kort og man prøver minst ett år til. 

Informasjon om hva som er hensikten og hvordan dette er tenkt gjennomført og 

behandlet må framstilles og formidles bedre enn det er gjort fram til nå. 

Det har kommet dårlig fram at dette i første rekke dreier seg om veiledning og 

opplysning, og at hensikten ikke er sanksjonsorientert. 

Vedtak: FKF viderefører ordningen ett år til og dommerutvalget får i 

oppdrag å lage et tydelig formål for ordningen. I tillegg lages 

retningslinjer for håndtering av innkomne rapporter. Sigmund følger opp 

saken.  

 

Sak 13/20: Evaluering av apportbevisprøven 

Hans orienterte. Presiseringen av apportbevisprøven er på bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra FKF medlemsklubber og jaktprøvedommere evaluert av 

styret i FKF. Konklusjonen er at presiseringen i det vesentlige videreføres fram 

mot neste revisjon av jaktprøveregelverket.    

Vedtak: Styret har revidert retningslinjene.  Disse legges vil bli lagt ut på 

FKF’s nettside etter oppdateringen er gjennomført.  

 

Sak 14/20: Eventuelt 

 

- Legge ut dato for FT 2020 – 5.-7. juni i Stavanger. 

 

 

 
  

 

 

 

  

Neste styremøte: 25. februar på Skype.  

 

Referent: Ellen B. Dobloug 

 


