
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS 

 

09.06.2022 kl 19.15 – 22.04. 

 

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

     Christian Sletbakk og Jan Riise Pedersen  

                                                             

  Varamedlem:  Ingrid Margrethe Bjåen og Geir Morten Søgård 

 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Torstein ønsket velkommen til det nye styrets første styremøte. 

 

 

Sak 48/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godtatt. 

 

Sak 49/22: Post: 

1. Mail 30.05. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt referat fra møte i NKK’s 

jakthundkomite 25. mai 2022. Sak 17/22 vedr FKFs søknad om 

dispensasjon fra jaktprøvereglene pkt 4.2.2. Apportprøve er innvilget, og 

vedtaket er meddelt FKF DUA, samt publisert på FKFs nettside og 

Facebook, da apportprøvene starter helgen 4.-5. juni. Vedtak: Tas til 

orientering.  

  

Sak 50/22: Konstituering av styret i FKF og fordeling av arbeidsoppgaver for styre- 

og varamedlemmer. 

 Torstein innledet.  Han har laget et oppsett over alle komiteer og øvrige 

ansvarsområder som tilligger FKF. Styremedlemmene gjennomgikk alle 

forslag til ansvarsområder og foretok en fordeling etter hva det enkelte 

styremedlem kunne tenke seg å ta ansvar for, - alene eller sammen med andre i 

styret. Vedtak: Arbeidsoppgaver ble fordelt i henhold til utsendt liste. 

 

Sak 51/22: Ny kommunikasjons- og lagringsplattform 

 Torstein orienterte. Har snakket med to forskjellige IT-bedrifter. Det finnes 

flere alternativer på markedet, men Microsoft og Google er de mest populære.  

Innlegg fra Geir og Gry vedr deres erfaring med forskjellige løsninger. Gry 

foreslo å sette opp en oversikt over en løsning for de forskjellige muligheter 

som foreligger. Vedtak: Geir og Gry følger opp saken og kommer med en 

innstilling til styret. 

 

Sak 52/22: Nye styremøterutiner, diskusjon 

 Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 53/22: Behandling av disiplinærsaker - prinsippdiskusjon 

  Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 54/22: Opprettelse av en Omdømmekomite 

 Saken utsettes til neste styremøte. 



 

 

 

Sak 55/22: Informasjon om status Lavlandssaken – Skriv klubber om økonomisk 

bidrag 

 Klagen er sendt Departementet. NJFF har sendt brev til Departementet hvor de 

støtter FKF i Lavlandssaken.  FKF må forvente å få avslag på klagen, slik at vi 

er forberedt på et møte med Departementet.  

 Økonomisk bidrag: Komiteen har foreslått en tekst vedr brev til medlemmene. 

Innlegg fra Christian og Gry samt Geir.  Brevet må være mere konkret. 

Vedtak: Brevet sendes fra FKF til alle klubber og Torstein og Tore ser på 

teksten. Utkast til brev sendes medlemmene for godkjenning før det 

sendes medlemmene.  

 

Sak 56/22: Utvidelse av FKF Dommerutvalg 

 Styret i FKF har mottatt en henvendelse fra FKF DU vedr utvidelse av 

dommerutvalget med to personer. Vedtak:  Styret godkjenner utvidelsen, 

men ønsker at FKF DU kommer tilbake til styret med forslag til personer. 

 Hvis mulig, fokusere på flere kvinnelige medlemmer. 

 

Sak 57/22: Forespørsel om apportbevisprøve fra Tjølling JFF  

 Tjølling JFF har henvendt seg til FKF da de ønsker å arrangere en 

apportbevisprøve.  Klubben arrangerer ingen jaktprøve i 2022, men 

apportbevisprøve kan arrangeres som særskilt prøve, - dette i henhold til 

jaktprøveregelverket. Vedtak: Saken sendes tilbake til FKF DU til videre 

behandling.  

 

Sak 58/22: Søknad til Miljødirektoratet om felling før 10. september 

 Klubber som har fått tildelt CACIT på sine prøver, har blitt oppfordret til å 

melde inn ønske om felling dersom deres prøve arrangeres FØR 10. september. 

 Innen fristen for innmelding kom det søknad fra Inn-Trøndelag FK og Namdal 

FK og Nordenfjeldske FK (NM Høyfjell). Søknad er sendt Miljødirektoratet 1. 

juni og direktoratet har bekreftet mottakelsen. Svaret på søknaden ble mottatt 

9. juni, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse til felling før 10.9. på CACIT-

prøver i årene 2022-2026.  Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 59/22: Forslag fra Dommerutvalg Apport (DUA) til ny opplæringsplan 

 DUA har utarbeidet ny opplæringsplan, og forslaget må godkjennes av styret i 

FKF før planen kan publiseres og tas i bruk. Vedtak: Forslaget til ny 

opplæringsplan godkjennes og FKF DUA orienteres. 

  

Sak 60/22: Årshjul 

 Utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 61/22: Sted og tidspunkt første fysiske styremøte  

 Styret diskuterte diverse alternativ.  Konkluderte med at det ville passe best i 

august, og da i forbindelse med autorisasjonsprøven på Hjerkinn. 

 

Sak 61/22: Eventuelt: 

- Ellen orienterte om dressurterrenget på Hjerkinn. 

- Oppdatering av DogWeb Arra. Ellen orienterte.  

- Referat fra møte med Statskog. Ingrid orienterte. 

- Fullcertordningen. Utdeling av CERT FKF raser. Geir orienterte. Gry og 

Geir følger opp saken overfor NKK. 

- Mail fra styret i NISK. Tore orienterte.  

 

Neste styremøte: Hjerkinn august 2022. 


