
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS 

 

09.11.2022 kl 1900 – 22.30 

 

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

     Christian Sletbakk, Jan Riise Pedersen  

                                                              

  Varamedlem:  Ingrid Margrethe Bjåen  

 

Fravær: Varamedlem:  Geir M. Søgård (deltok og representerte FKF i NKKs 

avlsmøte samme kveld.) 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 104/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 105/22: Godkjenning av protokoll av 13.10.22 

  Sak 87/22: Ikke avsluttet. 

  Sak 88/22: Ikke avsluttet. 

  Sak 89/22: Ikke avsluttet. 

  Sak 90/22: Ikke avsluttet. 

  Sak 91/22: Åpen sak. 

  Sak 92/22: Åpen sak. 

  Sak 98/22: Åpen sak.  

  Sak 102/22: Pågående sak. 

Vedtak: Vedtatt. Saker som er opplistet er ikke avsluttet eller pågående 

saker som vil bli fulgt opp. 

 

Sak 106/22: Post: 

1. Mail 13. oktober  fra NKKs sunnhetsutvalg vedr endring av vaksineregler i 

NKK.  Pr i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som 

trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to 

komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret 

noe med hensyn på alderskrav og tidspunkt for vaksinering. NKK vil 

presisere at de opprettholder sin generelle anbefaling om at deltagende 

hunder også gjennomfører årlig vaksinasjon mot kennelhoste.  Vedtak: 

Tas til etterretning. Gry utformer en tekst som legges ut på Facebook 

og FKFs nettside til orientering.    

 

 

Sak 107/22: Oppnevning av NKKs komiteer og utvalg 2023-2024 

 Torstein innledet. Fristen for å melde inn kandidater til NKK er utvidet til 20. 

november. Det har vært uklart hvilke posisjoner som skulle ha nye kandidater. 

De kandidater som sto oppført med 1 år skulle erstattes av nye personer. 

Vedtak: FKF oversender sitt forslag til nye kandidater til NKK innen 

fristen 20. november.  

 



Sak 108/22: Norsk Derby 2022 - Håndbok ND komiteer 

 Ellen og Gry orienterte og skal i samarbeid med Derbykomiteen gå igjennom 

håndboken.  Vedtak: Endelig forslag skal forelegges styret. 

  

 

Sak 109/22: Klage mottatt 12.9. 

 Torstein orienterte.  Styret diskuterte de forskjellige sider av saken. Vedtak: 

Saken er avsluttet. 

 

Sak 110/22: Mail 20.10.  vedr påstått trakassering 

 Torstein orienterte. Dreier seg om to forskjellige saker hvor samme person er 

involvert.  Egentlig en sak for et Konfliktråd.  Vedtak:  Sakene oversendes 

FKFs Disiplinærkomite for en vurdering om sakene bør oversendes NKKs 

Konfliktutvalg.   

 

Sak 111/22: Støtte dommerutdanning fra NKK 2020 og 2021 

 Gry orienterte.  FKF har ikke fått utbetalt noe støtte til utdanning av dommere 

for 2020 og 2021.  

  

 Vedtak NKK HS gjore i møte 17.3.2020, sak 31/20: 

STOPP AV UTBETALINGER: Følgende utbetalinger stoppes inntil videre: 

Støtte til dommerutdanning og reisestøtte ved deltakelse på klubbers 

eksteriørdommerkonferanser • Støtte til landslag • Støtte til FCI- 

representanter Endring i utbetalinger forelegges Hovedstyret fortløpende. 

 

Vedtak NKK HS gjorde i møte 22.2.2022 sak 34/22: 

 “Opphevelse av HS-vedtak 31/20 om økonomisk støtte. 

 NKKs Hovedstyre vedtok at vedtak 31/20 oppheves i sin helhet slik at 

økonomisk støtte igjen kan gis, gjeldende fra 22. februar 2022.  Bakgrunn: 

Med bakgrunn i NKKs økonomiske situasjon ble økonomisk støtte til 

dommerutdanning og reisestøtte ved deltagelse på klubbers 

eksteriørdommerkonferanser, støtte til landslag samt støtte til FCI-

representanter stoppet i 2020.  Vedtaket gjaldt “inntil videre”.  HS må vurdere 

om vedtaket skal oppheves”. 

  

 Vedtak: Styret sender brev til NKK vedr manglende overføringer av støtte 

til dommerutdanning.  Gry utarbeider et forslag. 

 

  

Sak 112/22: Konfliktutvalg - Ny løsning i NKK, også alternativ for FKF 

 Tore orienterte. De endringsforslag FKF fremla på NKK RS ble vedtatt.  Det 

åpner for etablering av tilsvarende Konfliktutvalg også i FKF. Vedtak: 

Konfliktutvalg i FKF utredes med sikte på evt. fremleggelse for  

Fuglehundtinget våren 2023. 

 

Sak 113/22: Uttak for VM 2023 - Bratislava, Slovakia 

 FKFs VM-komite har oversendt et referat fra VM uttak og informert om at 

det kan være opptil 4 deltakere på hvert at de britiske og kontinentale lag. 

På uttaket viste det seg å kun være 2 britiske og 3 kontinentale hunder som 

 hadde de rette kvaliteter.  Det vil være en fordel om man hadde 4 på hvert lag. 

 Det er en ledig plass i St. Hubertus damer.  Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 114/22: Merverdiavgift 

 Tore orienterte.  Det er utarbeidet brev til Skatteetaten. Tore har oversendt 

utkast til brev til medlemsklubbene hvor brevet til Skatteetaten vil bli fremlagt. 

 Vedtak: Brevet fra advokatfirmaet sendes Skatteetaten.  Tores forslag til 

brev til medlemsklubbene sendes i samarbeid med Ellen. 



 

 

 

Sak 115/22: Lavlandssaken 

 Torstein orienterte.  Gjelder skyggerapporten.  Det haster å inngå en avtale med 

Evenstad. Avtalen henviser til et vedlegg som skal si mer presist om hva som 

skal gjøres. Dette vedlegget må oversendes styret til gjennomgang. Torstein 

videresender dette til styret. FKF må få full tilgang til rapporten for å kunne 

forelegge dette for departementet. Styret diskuterte deretter den økonomiske 

siden av saken. Vedtak: Torstein følger opp med en henvendelse til diverse 

medlemsklubber.   

 

Sak 116/22: Eventuelt 

 Ingrid informerte vedr. kontrakten med Statskog som skal fornyes. Det skal 

være et nytt møte i komiteen på mandag.  Komiteen følger opp. 

 

 Christian orienterte vedr terminlisten for 2023. Fristen gikk ut 31.10.22. Det 

meste av søknader er gjennomgått.  Det er i dag sendt ut til alle ledere i SU for 

at de skal gjennomgå listen vedr sine prøver i sine regioner.  

 

 

 

Neste styremøte:  8.-9. desember på Stange.  


