
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS 

 

13.10.2022 kl 1900 – 2300 

 

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

     Christian Sletbakk, Jan Riise Pedersen  

                                                             

  Varamedlem:  Ingrid Margrethe Bjåen og Geir Morten Søgård 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

Sak 83/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Vedtatt.  

 

Sak 84/22: Godkjenning av styreprotokoll 30.8.2022 

  Vedtak: Vedtatt. 

 

Sak 85/22: Post: 

1. Mail 19.09. fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt protokoll fra møte i 

Jakthundkomiteen 7. september. Vedtak: Tas til orientering.  

2. Mail 11.10. fra administrasjonen i NKK vedlagt Hovedstyrets vedtak vedr. 

øvre grense for maksimal innavlsgrad.  Hovedstyret mener at det er 

hensiktsmessig å utrede saken grundigere og samtidig se hvilke føringer 

den nye forskriften om avl av hund gir, før det vedtar om regelen for 

maksimal innavlsgrad skal endres i NKK. (Høring ble sendt klubbene, men 

over 50% svarte ikke på høringen, 31% av høringssvarene var imot). 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

Sak 86/22: NKK RS 2022 

 Behandles på Teams onsdag 19. oktober kl. 1900. 

 

Sak 87/22: Nye styremøterutiner, diskusjon, taushetserklæring – Utsatt sak 52/22 fra 

09.06. Torstein orienterte. Det er ønskelig at hver sak beholder sitt saksnummer 

gjennom hele prosessen, slik at alle dokumenter som relaterer seg til saken er 

samlet i en mappe. Styreleder gikk deretter igjennom arbeidsinstruksen for 

styret i FKF. Styremedlemmene kom med innspill til enkelte endringer i den 

tidligere teksten. Vedtak: Arbeidsinstruksen justeres og den endelige 

versjonen blir oversendt styret av TD og TT for godkjenning. 

  

 

Sak 88/22: Opprettelse av en Omdømmekomite – Utsatt sak 54/22 fra 09.06.22  

 Torstein informerte.  Har ikke kommet særlig videre med saken foreløpig. 

Foretatt en del undersøkelser hos andre lignende organisasjoner. Har fått 

oversendt mandatet til Hundekjøringsforbundet. Det må også bestemmes om 

det skal være et utvalg eller komite, - dessuten hvordan man skal rekruttere de 

rette personene til denne komiteen/utvalget. Målet må være at man bør ha en 

arbeidende komite allerede på nyåret. Vedtak: Det kom forslag på flere  

 



 

 

 egnede personer og det ble bestemt hvem av styrets medlemmer som skal 

ta kontakt med de foreslåtte personer.  

 

Sak 89/22: Ny IT-plattform, kommunikasjonsløsning og økonomi 

 Status vedr opprettelse nytt system med mapper og opprettelse av eposter. 

Utferdigelse av rutinebeskrivelse?  Status vedr implementering Tripletex. Geir 

orienterte. Epostadresser er opprettet.  Opprettet konto på Googledisk. Jobbes 

med å overføre filer fra Dropbox. Man er godt i gang, og mesteparten er gjort. 

Det gis info til styret når det er klart, - og det ble antydet november.  

 Gry orienterte om Tripletex. Kan bli gjennomført i løpet av 1. november. 

Klubbene er selv ansvarlige for sine regnskap og må knytte seg til 

regnskapsfaglig kompetanse, - særlig mht merverdiavgiftsproblematikken.  

 Vedtak: Saken følges opp videre. 

 

Sak 90/22: Sponsing av FKF 

 Torstein innledet. Har vi noen policy når det gjelder sponsing i FKF? Det kan 

være aktuelt for å nedfelle noen enkle retningslinjer for hvordan dette skal 

håndteres i framtida.  Vedtak: Tore gjør noen undersøkelser vedr. 

retningslinjer og kommer tilbake.  

 

Sak 91/22: Gjennomføring av FKF Instruktørutvalgets Mandat 

 Status vedr. forslag fra IU før FKFs endelige behandling. Vedtak: Utsettes til 

neste styremøte. 

  

Sak 92/22: Utkast til FKF Instruktørutvalgets Standardavtale 

 Utsettes til sak 91/22 er behandlet. 

 

Sak 93/22: Lavlandssaken 

 Torstein orienterte. Det har kommet diverse tilbakemelding fra klubbene etter 

at styret sendte ut brev vedr bidrag til å dekke noe av kostnadene. Det har også 

vært avholdt møte i Lavlandskomiteen. Etter vi sendte ut brev til medlemmene, 

har det kommet inn mange svar. Alle har etterspurt et budsjett og helt konkret 

hvilket kronebeløp klubbene skal bidra med. I prinsippet har klubbene sagt seg 

positive til å bistå med midler. Det jobbes nært med Evenstad vedr. rapporten 

som vi eventuelt skal sette i bestilling. Avholde møte på Teams med klubbene 

om strategien videre.  Rapporten fra VKM forventes levert i løpet av desember. 

Beløpene fra klubbene må konkretiseres. Mediestrategi for VKM rapporten? 

Vedtak: Geir og Tore hjelper til og er med på dette informasjonsmøte med 

alle klubbene. 

 

Sak 94/22: Søknad NKK vedr dispensasjon fra bestemmelsene om 2-års karantene 

for nye medlemsklubber vedr jaktprøver 

 Tore orienterte.  Han har utformet forslag til brev til hovedstyret i NKK.  

Dispensasjonen gjelder nytt medlem i FKF, Malvik Fuglehundklubb. Har 

arrangert mange terminfestede prøver og at det av den grunn må være en feil at 

NKK HS har vedtatt en beslutning om en 2-års karantene. Vedtak: Styret 

godkjente forslag til brev og det vil bli oversendt NKK HS.  

 

Sak 95/22: VM Serbia 28.-30.10.22 

 FKF har blitt informert om at Norge ikke vil være representert under VM i 

Serbia i 2022.  En hund er skadet og to hunder har ikke tatt nødvendig 

blodprøve i forbindelse med rabies. Torstein tar kontakt med VM komiteen. 

Vedtak: Tas til etterretning.  

 

 



 

 

 

Sak 96/22: Merverdiavgift i forbindelse med jaktprøver og utstillinger, oppfølging av 

brevet fra Skattemyndighetene, FKFs videre prosess 

  Tore orienterte om status i saken. Det er egentlig en to-delt oppgave, hvor den 

ene er løst.  Hvordan forholder vi oss til klubbene og hvordan forholder 

klubbene seg videre fremover?  Den andre er den litt dypere juridiske uttalelsen 

som foreligger.  Dette jobbes det videre med. Det som ligger på bordet i dag er 

et forslag til orienteringsskriv som styret skal sende ut til alle klubbene, og som 

konkluderer med at vi fortsatt stiller kritiske spørsmål til den juridiske 

holdbarhet av den uttalelsen som gjelder mva av omsetning på over kr 140.000.  

 Fra neste sesong så må alle som mener at de får en omsetning på over kr 

140.000 i løpet av en sesongperiode registrere seg i mva.registeret og beregne 

mva i forbindelse med prøvene.  I den grad noen ønsker å sende et skriv til 

skatteetaten, så vedlegges det en mal for dette. Vi sender ut dette orienterende 

brev til alle medlemsklubbene fra styret med vedlegg (mal).   Styret jobber for 

øvrig videre med saken.  Vedtak: Forslag til brev til medlemsklubbene 

sendes til uken. 

 

Sak 97/22: Organisatorisk behandling av avlsverktøy i NKK  

 Mail 22.9. fra Arbeidsgruppa. Vedtak: Tore og Torstein ser på saken. 

 

Sak 98/22: Avtale mellom NKK og SKK vedr norske arrangement i Sverige 

 Torstein orienterte.  Har snakket med NKK vedr. å arrangere norske jaktprøver 

i Sverige.  Fikk oversendt en ny avtale som var forlenget i 2018 med 3 mndr 

oppsigelse.  SKK sier at NPK og NISK Avd 1 har planlagt arrangement i 

Sverige.  FKF sender et brev til NKK om at avtalen bør sies opp for at den kan 

bli reforhandlet. NPK og NISK avlyser sine arrangementer. Vedtak: Torstein 

foreslår en tekst til brev til NKK.  

 

Sak 99/22 Tildeling av CACIT 

 Christian orienterte. Spørsmål om å overta CACIT fra en annen prøven som 

var avlyst.  NKK godkjente endringen. Vedtak: Christian utarbeider et 

tilsvar i saken.   

 

Sak 100/22: Saker fra RU-møte onsdag 5. oktober. 

 Geir orienterte.  

Lavlandssaken – Raseklubbene ønsker at det innkalles til et infomøte i 

lavlandssaken, ref. vedtak i sak 93/22.  

Høydemål/rasestandard – Det er fra RU’s side ønskelig at FKF tar opp saken 

mot FCI/NKK på vegne av raseklubbene.  Vedtak: Geir og Gry jobber 

videre med saken og forsøker å få til et møte med NKK. Det er ønskelig 

med en representant fra FKF i standardkomiteen.  

 

 

Sak 101/22: Nytt medlem i Derbykomiteen 

 Derbykomiteen har kommet med forslag på et nytt medlem fra 2023. Forslaget 

var vedlagt CV. Vedtak: Styret godkjente det foreslåtte nye medlemmet av 

Derbykomiteen.  

 

 

Sak 102/22: Utstillinger – behandling av søknader 

 Geir orienterte.  Har sendt mail til styret vedr. forslag til endring av behandling 

av søknader om utstillinger. Hva med å sette ned et eget samordningsutvalg for 

Utstillinger? Det er snakk om en administrativ sak som vil forenkle det hele. 

Vedtak: Støttes av styret. Det jobbes videre med saken. 



 

 

 

 

 

 

 

Sak 103/22: Eventuelt 

- Oppgjør til teknisk arrangør etter Norsk Derby. Det foreligger et ferdig 

oppsett vedr. refusjon fra ND til den tekniske arrangøren. Det fastsatte 

beløp pr. dommerdøgn er i dag på kr 3000.  NESK var teknisk arrangør for 

ND høsten 2022.  Iflg. NESKs regnskap kostet hver dommer som dømte  

ND partiene kr 3257 i gjennomsnitt.  Det vil mao si at NESK fikk en ekstra 

kostnad for alle ND dommere på kr 6682.  Vedtak: Styret besluttet at den 

ekstra kostnaden som NESK har hatt i forbindelse med avviklingen av 

ND 2022, tillegges oppgjøret mellom NESK og Derbykomiteen.  

 

- Dato for 1. prøvestart om høsten hvor regelen er: I de tilfeller den 21. 

august faller på mandag, kan det kun søkes om å avholde prøve for lørdag 

og søndag inkl. mandag. I alle tilfellene kan ikke første prøvedag være 

tidligere enn 19. august. Søknad om å avholde høstprøver tidligere, vil ikke 

bli innvilget. Forutsetning er at arrangør har fått godkjent dispensasjon fra 

båndtvangsregelen. (Regel er oppført i Prøvelederhåndboka) 

 

 

 

 

 

Neste styremøte:  19. oktober kl 1900 på Teams . 


