
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ HJERKINN FJELLSTUE 

 

08.08.2022 kl 08.30 – 16.20. 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Torstein Dehn, Tore Paulshus, Gry Eriksen, 

     Christian Sletbakk                                                               

  Varamedlem:  Ingrid Margrethe Bjåen og Geir Morten Søgård 

 

Fravær: Styremedlem:  Jan Riise Pedersen 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 62/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 63/22: Godkjenning av styreprotokoll 09.06.2022 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 64/22: Post: 

 

1. Mail 10.6. fra NKK avdelingsleder Helse og Registrering vedlagt 

informasjon og fremdriftsplan for arbeidet i RAS. Vedtak: Tas til 

orientering. 

2. Mail 13.6. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt høringsforslag på 

reviderte regler for smeller, samt et utdypende brev fra Norsk Smellerklubb 

som forklarer behovet og bakgrunnen for høringen. Vedtak: Tas til 

orientering. 

3. Mail 29.6. fra Landslaget i Juniorhandling 2022 vedlagt søknad om midler 

til å gjennomføre samlinger, treninger, klær og utstyr til Landslaget. 

Vedtak:  I henhold til de prinsipper som vi har for egne 

arrangementer, må vi dessverre takke nei til denne forespørselen. 

4. Mail fra NKK Organisasjonsavdelingen 5.7. vedr mottatt klage på norske 

dommere som har dømt under en jaktprøve i Danmark. Vedtak: FKF 

sender brev til NKK om at saken tas til orientering.  

5. Mail 12. juli fra NKK Organisasjonsavdelingen vedr informasjon om NKK 

RS 2022 29.-30. oktober på Scandic Oslo Airport.  Frist for å sende inn 

forslag til saker og valg er 15. august.  Vedtak: Et samlet JD støtter 

gjenvalg av det sittende styre.  

6. Mail 12. juli fra Organisasjonsavdelingen vedr Konkurransedyrforskriften – 

Dyrevelferdskontrollør vedlagt sjekkliste.  Forskriften ble gjort gjeldende 

fra 1.7.2021. NKK er i gang med å oppdatere de ulike regelverkene, men 

det vil ta tid.  Vi er likevel pliktig til å følge Konkurransedyrforskriften. 

Mailen m/vedlegg ble oversendt FKFs medlemsklubber 12.7.2022. 

Vedtak: Se sak nr. 78. 

 

Sak 65/22: Referatsaker 

 Sak 56/22: Utvidelse av FKF DU godkjent med to personer: Randi 

Halvorsen og Hans Andreas Øygarden. 



 Sak 57/22: Apportbevisprøver. Det ble konkludert med at NJFF-

avdelinger kan avholde apportbevisprøver i samarbeid med FKFs 

medlemsklubber.  

 

 

Sak 66/22: Nye styremøterutiner, diskusjon – Utsatt sak 52/22 fra 09.06. 

 Utsettes til neste styremøte 13.10. 

 

Sak 67/22: Opprettelse av en Omdømmekomite – Utsatt sak 54/22 fra 09.06.22  

 Hvordan er det vi oppfører oss?  Hvordan oppfatter samfunnet oss?  NKK sitter 

på ressurser og kompetanse som vi kan dra nytte av. FKF vil ha større 

gjennomslagskraft gjennom NKK enn alene. Vi må sette i gang et arbeid som 

bedrer vår anseelse i samfunnet generelt.  Saken deles i to områder: Internt og 

eksternt. Styret vil kontakte våre medlemmer, bruke Fuglehunden og 

Facebook. 

 Vedtak: Utfordringen dreier seg om to forhold,  a) et på 

fuglehundaktivitetens anseelse i samfunnet generelt og b) hvordan vi 

internt løser problematiske forhold som konflikter og hvordan vi oppfører 

oss overfor hverandre (demokratiske spilleregler, etikk, folkeskikk).  

Vedrørende pkt. a) så etableres det et omdømmeutvalg og b) arbeides 

videre med i styret.  Begge områder har høy prioritet.   

 

Sak 68/22: Ny IT-plattform, kommunikasjonsløsning og økonomi 

 Tilbakemelding fra Gry, Geir og Jan. Gry orienterte. Styret diskuterte de 

fremlagte løsninger.  Videre fremla Gry forslag om å gå inn for et mer 

oppdatert regnskapssystem.  Tripletex ble anbefalt som et enkelt og greit 

verktøy.  Vedtak: Styret vedtok at man velger Google Disk.  Gry, Geir og 

Jan jobber videre med opprettelsen av det nye systemet med mapper og 

opprettelse av eposter.  Rutinebeskrivelse lages av gruppa.  

 Vedr økonomi ble det besluttet å gå for Tripletex og implementere dette 

parallelt i inneværende regnskapsår (1. september eller 1. oktober).  

  

Sak 69/22: Forslag til NKK RS – Tvungen megling i disiplinærforhold/uenighet  

 Vedtak: Saken må først fremmes for FKFs Fuglehundting 2023, og vil 

derfor ikke bli fremmet på NKK RS 2022.  

 

Sak 70/22: Årshjul – Utsatt sak 60/22 fra 09.02.22 

 Torstein og Ellen setter korrigerer tidligere oppsatt årshjul. 

 

Sak 71/22: Gjennomføring av FKF Instruktørutvalgets Mandat 

 Gry orienterte.  Styret diskuterte det fremlagt mandat.  Vedtak: Styret er 

prinsipielt enig i en autorisasjonsperiode på 5 år, men vil at IU kommer 

med forslag til krav for opprettholdelse av autorisasjonen, herunder 

rapporteringsløsning, aktivitetskrav samt mulighet/rutiner, for 

opppdatering. Så snart forslag mottas, vil FKF styret prioritere endelig 

behandling. 

 

Sak 72/22: Utkast til FKF Instruktørutvalgets Standardavtale 

 Utsettes til sak 71/22 er behandlet. 

 

Sak 73/22: Møte med Miljødepartementet vedr Lavlandssaken 

 Torstein orienterte. Møtet foregikk etter at klagen ble sendt til Departementet. 

Siri Sjurseth og Torstein deltok på møtet som varte i 30 min. Departementet 

hadde ingen spørsmål.  På spørsmål om når vi kunne forvente et endelig svar 

fikk vi til svar at det kunne de ikke svare på.  Pr. d.d. 8.8. har vi ikke hørt noe.  

 

 



 

 

 

 I 2020 ble det søkt om oppdrett og hold av rapphøns fra fire involverte parter.  

I april 2022 fikk vi et avslag fra Miljødirektoratet.  Det ble det klaget på.  I 

forrige uke har disse partene fått tillatelse fra direktoratet til oppdrett og hold,  

men på betingelse av at fuglene ikke ble satt ut.  Bestillingen til 

Vitenskapskomiteen (VKM) er effektuert og rapporten er under utarbeidelse.  

 Det er utformet et brev til klubbene vedr bidrag til å dekke noe av kostnadene. 

Vedtak: Torstein følger opp. 

 

Sak 74/22: Søknad NKK vedr dispensasjon fra bestemmelsene om 2-års karantene 

for nye medlemsklubber vedr jaktprøver 

 Forrige FKF styre klaget inn saken til NKK 3. januar, og ba om at søknaden 

om dispensasjonen ble oversendt hovedstyret i NKK dersom ikke 

Organisasjonsavdelingen ikke kunne behandle søknaden.  Ved henvendelse på 

epost til Organisasjonsavdelingen kommer det tilbakemelding (muntlig) om at 

hovedstyret har avslått søknaden om dispensasjon, og forholder seg til 

bestemmelsen om 2-års karantene.  Vedtaket ble lovet oversendt skriftlig fra 

NKK, og dette ble mottatt 27. juli. Vedtak:  Beslutningen fra styret i NKK 

påklages.  Tore utformer forslag til brev til styret i NKK.   

 

Sak 75/22: Kilometergodtgjørelse/kjøregodtgjørelse dommere på jaktprøver 

 FKF DU har i en henvendelse til styret i FKF rettet oppmerksomheten mot 

dagens drivstoffpriser og hvilken økonomisk konsekvens dette kan ha for 

dommere som må reise langt for å dømme på jaktprøver.  FKF DU ber styret se 

på muligheten for å iverksette en mulig MIDLERTIDIG økning av 

kilometergodtgjørelsen fra 1. august og ut høstsesongen med mulighet for 

forlengelse. Vedtak: Ved utbetaling av bilgodtgjørelse er det et vilkår for 

skattefritak og rapporteringsfritak at kjøregodtgjørelsen ikke overstiger 

kilometersats for bruk av bil som er fastsatt av Skattedirektoratet. 

En økning utover fast sats vil utløse både skatteplikt og 

rapporteringsplikt. Gry følger opp og sjekker videre. 

 

Sak 76/22: VM Serbia 28.-30.10.22 

 I år har det ikke vært mulig å ha et uttak i henhold til regelverket. VM- 

komiteen har derfor i stedet valgt å se på kandidatenes resultater de to siste 

årene. Laget som foreslås skal representerer Norge er oversendt FKFs styre, og 

VM-komiteen ber om at saken behandles. Vedtak: Det har vært en særskilt 

situasjon knyttet opp mot Covid som gjør at retningslinjene ikke har vært 

mulig å følge, men vi velger følge komiteens innstilling.  

 

Sak 77/22: Merverdiavgift i forbindelse med jaktprøver og utstillinger, oppfølging av 

brevet fra Skattemyndighetene, FKFs videre prosess 

 Tore orienterte. Det er sendt inn en henvendelse til Skatteetaten hvor vi ba om 

et møte. Ville belyse saken videre under et møte.  Etaten la opp en ytterligere 

argumentasjon og mente at vi fortsatt var avgiftspliktig.  Dette kan ikke 

likestilles med unntaket som NIF har for sine aktiviteter.  Vi fikk derfor ikke 

innvilget noe møte med Skatteetaten. De klubber som ser at de vil passere kr 

140.000 i omsetning i en 12-mndrs periode, må registrere seg i 

merverdiavgiftsregisteret. Vedtak: FKF vil informere klubbene om at de 

som vil ha en omsetning fra prøver og utstilling som overstiger kr 140.000 

over en 12-mndrs periode, må registrere seg i merverdiavgiftsregisteret.   

FKF vil informere avgiftsmyndighetene om hvordan vi innretter oss til 

denne saken fremover. I forbindelse med kommunikasjonen med 

avgiftsmyndighetene, vil FKF knytte til seg faglig ekstern kompetanse. 

Herunder vil det fortsatt argumenteres rettslig mot avgiftsmyndighetenes  



 

 

 

standpunkt. NKK har gitt tilsagn om økonomisk bistand til dekning av 

ekstern rådgivning. FKF vil etablere dialog med Norges Idrettsforbund 

for å kartlegge NIFs momsfritak.  

 

Sak 78/22: Dyrevelferdskontrollør 

 FKF har implementert i Håndboken for prøvekomiteer prosedyrer og 

rapporteringsskjema for å tilfredsstille konkurransedyrforskriften. Brev er sendt 

alle medlemsklubber med informasjon om oppdatering av Prøvehåndboken 

sammen med nevnte prosedyre. Vedtak: FKF informerer medlemsklubbene 

om oppdatering av Håndboken med spesiell henvisning til bestemmelsen 

om Dyrevelferdskontrollør ved alle jaktprøvearrangementer.  

 

Sak 79/22: Godtgjørelse sensorer på Kongsvoll 1 og autorisasjonsprøven 

 Christian la frem en sak som FKF DU ønsket styret skulle behandle.  

Sensorene som dømmer under K1 og aut.prøven bør få samme godtgjørelse 

som de får under ordinære fuglehundprøver. Vedtak:  Styret legger til grunn 

at dommeroppgavene under K1 og aut.prøven må likestilles med 

dommeroppgavene ved ordinære jaktprøver, ref. at begge oppgaver 

godkjennes som dommerdøgn. Styret besluttet derfor at sensorer som 

dømmer under K1 og aut.prøven skal fra høsten 2022 få tilsvarende 

dekning av reise og kostnader som under ordinære jaktprøver.  

 

Sak 80/22: Eventuelt 

- Sak vedr Dansk Gordonsetterklubb oversendes FKF DU. 

  

Neste styremøte: Tirsdag 30. august kl 2000 på Teams 


