
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ STANGE 

 

        09.12.2022 kl 0900 - 1545 

 

Til stede:  Styremedlemmer: Torstein Dehn, Tore Paulshus,  

 Christian Sletbakk.  Geir M. Søgård og Ingrid 

Margrethe Bjåen går inn som styremedlemmer i Gry 

Eriksens og Jan Riise Pedersens fravær.                                                            

    

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 117/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 118/22: Godkjenning av protokoll av 09.11.22 

  Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 119/22: Post: 

1. Mail 24. november  fra Aktivitetsavdelingen i NKK vedlagt avtale 

mellom NKK og SKK vedr. jakttrening i Sverige.  Det ble den 

5.september 2015, signert en avtale mellom NKK og SKK som regulerer 

NKKs medlemsklubbers muligheter til å arrangere jakttreninger i Sverige. 

Avtalen ble fornyet 22. mai 2018 og gjelder frem til noen av partene i 

avtalen sier den opp.  Det er kontakt mellom FKF, NKK og SKK vedr ny 

avtale. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 1. desember fra NKK HS vedr invitasjon til å gi innspill til 

avlsprogram. Bakgrunnen er at Mattilsynet har utarbeidet et utkast til ny 

forskrift om avl av hund. Det er sannsynlig at den nye forskriften vil 

pålegge NKK å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser de 

registrerer. Frist for innspill til høringen er 28. februar 2023.  Vedtak:  

Geir følger opp saken med RU. 

3. Mail 5. desember fra Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra møte i 

NJKs Jakthundkomite 16. november 2022. Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

Sak 120/22: Lavlandsaken 

 Torstein orienterte. Møte med alle klubbene er blitt gjennomført på Teams. 

Det ble bedt om en ny fordeling av bidrag fra klubbene som effektueres ved å 

sende ut brev til klubbene. VKM rapporten er nå publisert og konklusjonene 

er som forventet negative.  Rapporten fra Høyskolen på Evenstad er bestilt og 

forventes å foreligge i løpet av februar.  Avgjørelsen om en eventuell søknad 

for 2023 skal vurderes og besluttes i god tid før søknadsfristen og i samråd 

med eksterne rådgivere.  Lavlandsklubbene orienteres og får spørsmål om en 

eventuell 2023 søknad. Det tas initiativ til et møte med 

kommunikasjonsrådgiver og FKFs styre for diskusjon. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 

 

 



 

 

Sak 121/22: Merverdiavgift 

 Tore orienterte. Det har ikke kommet noe svar tilbake fra Skatteetaten. Det 

har også blitt sendt ut et orienterende brev til klubbene. Hvordan håndteres 

dette nå i forhold til de enkelte prøvene? Dette er klubbenes ansvar. Vi har 

gitt dem den informasjonen som er å gi og har ikke mer å informere om før vi 

får svar fra Skatteetaten. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 122/22: Britiske stående fuglehunder - Mangler i standard 

 Geir orienterte.  Saken gjelder en feil i oversettelsen av standarden. Dette er 

tatt opp med FCI/The Kennel Club som har svart at saken vil bli behandlet 

under deres årsmøte. Vedtak: NKKs FCI representant forsøker å få 

behandlet saken tidligere.  

 

Sak 123/22: Terminlisten 2023 

 Christian orienterte styret. Prøvene skal - som tidligere - legges inn med 

søknadsfrist 1. november.  Det er nå FKF som får inn prøvene og behandler 

disse i forhold til de anbefalinger som kommer fra de forskjellige 

Samordningsutvalg.  I det øyeblikk prøvene godkjennes, foreligger 

terminlista på NKKs nettside. På tross av oppgitt frist for søknaden, er det 

fremdeles noen klubber som søker om prøver etter denne dato.  Dette påfører 

FKF en del ekstra arbeid. Vedtak: Saken tas til orientering.  Christian 

jobber videre med nytt mandat for Samordningsutvalgene. 

 

Sak 124/22: Nye styremøterutiner, diskusjon, arbeidsinstruks - Tidligere sak 87/22 

 Torstein innledet.  Opprette en egen sak med mappe for de forskjellige utvalg. 

FKFs representant i utvalgene rapporterer under hvert styremøte fra 

aktiviteten/møter i det aktuelle utvalg.  Opprette en mappe for saker som har 

dokumenter som relaterer seg til en bestemt sak med saksnummer og navn. 

Torstein og Tore ferdigstiller arbeidsinstruksen. Utvalgene gis tilgang til sin 

mappe.    

 

Sak 125/22: Opprettelse omdømmekomite - Tidligere sak 88/22 - Status 

 Torstein har snakket med alle foreslåtte personer til denne komiteen. 

Komiteen utarbeider selv sitt mandat og konstituerer seg selv.  Målet må være 

at komiteen er på plass i januar og arbeider med mandatet frem mot 

Fuglehundtinget.  Det er ønskelig med et felles møte med komiteen og styret i 

FKF.  

 

Sak 126/22: Sponsing av FKF - Tidligere sak 90/22 - Status 

 Tore orienterte. Har vært i kontakt med NKK.  De har ikke noen generelle 

retningslinjer. Dersom et utvalg eller en komite skal inngå en avtale med en 

sponsor, skal styret i FKF være orientert og FKFs leder skal undertegne 

avtalen når den er godkjent. Vedtak: Alle mandater gjennomgås for å 

klargjøre informasjon til og beslutninger på vegne av FKFs styre. 

 

Sak 127/22 Utstillinger - Behandling av søknader - Tidligere sak 102/22 - Status 

 Geir orienterte. Det er et ønske fra RU at det opprettes et SU for utstillinger 

med tre personer. Vedtak:  Geir følger opp saken. 

 

Sak 128/22: Info vedr fornying av kontrakt med Statskog vedr prøveterreng 

Hjerkinn. 

Ingrid orienterte. Komiteen har hatt møte med Statskog vedr. fornying av 

kontrakten for 4 nye år. Det er innkalt til et infomøte forvaltningsplanen på 

Dovre. Kontrakten undertegnes av Statskog og FKF og et eksemplar 

returneres Statskog. Deretter sender FKF søknad til Dovrefjell og  



 

 

Sunndalsfjella Nasjonalparkstyre vedr dispensasjon for å avholde jaktprøver i 

verneområdet.          

 

 

 

Sak  129/22: Eventuelt 

 - Endring dato Norsk Derby 2023.  Christian orienterte. Ingen endring i 

forhold til oppsatt dato for arrangementet i 2023. 

 

 - Dialogmøte mellom NJFF og NKK inkl. JD.  Hovedtema formalisert 

samarbeide. Tore orienterte. 

 

 - Viltloven, høring 2.12. og videre arbeide.  Tore orienterte. 

 

 - Forslag til ny reindriftslov på høring.  Christian orienterte. Tore kontakter 

NKK og Christian FKF DU. 

 

  - Annonsering på FKFs nettside. Ellen orienterte. 

 

  - Overgang fra avvikende regnskapsår til at regnskapet følger kalenderåret. 

     Tore følger opp. 

 

Neste styremøte: Tirsdag 24. januar kl 1900 på Teams. 


