
 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

15.12.2021 KL 19.00 – 21.45 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Hans Einar Enoksen, Knut Fredheim, Gry Eriksen og  

     Tore Paulshus og Torstein Dehn                                                            

Varamedlem: Sigmund Nyborg og Ingrid Margrethe Bjåen 

  

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

 

 

 

Sak 105/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

  

Sak 106/21: Gjennomgang av styrereferat fra styremøte 24.11. 

Vedtak:  

 

Sak 107/21: Post: 

1. Mail av 2.12. fra Avdelingsleder Helse og Registrering NKK vedlagt høring 

endring øvre grense for maksimal innavlsgrad til 12,5%. Høringssvar må 

sendes NKK Administrasjon innen 5. mars 2022. Vedtak: Videresendt 

RU og FA for behandling. Raseklubbene sender inn hver for seg med 

kopi til FKF. 

2. Mail av 7.12. fra Aktivitetsavdelingen NKK vedr. vedtak NKK RS 2021 – 

fullcertordningen.  Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 10.12. vedr. klubbintern reaksjon. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 108/21:  Terminlisten 2022 

Knut orienterte. Innen 08.12. er det blitt innmeldt 183 prøver for 2022.  

Ytterligere søknader kom til etter fristen, slik at det nå er kommet inn 191 

søknader. Knut fremla lister over alle kategorier og gjennomgikk disse. 

Vedtak: Knut følger opp terminlisten med NKK.  

 

Sak 109/21: Nytt medlem av Derby-komiteen 2022. 

Ett medlem av komiteen går ut etter 3 år i komiteen, og det skal velges et nytt 

medlem fra 2022. Komiteen har foreslått et medlem og er opptatt av at 

vedkommende bør være dommer. Vedtak: Styret godkjente enstemmig Roy 

Allan Skaret som nytt medlem i Derby-komiteen fra 2022. 

 

Sak 110/21: Innsendelse av lovene til de nye klubbene i FKF til NKK –Sak  101/21 

Tore orienterte. FKF har fått delegert myndighetene til å behandle og 

godkjenne lovene. Har gått igjennom lovene til Tromsø Hundeklubb, Fg. og 

sendt forslag til et par korrigeringer til klubben.  Vedtak: Tore jobber videre 

med saken vedr Malvik FK’s lover.  

 

Sak 111/21: Hjerkinn Fuglehundklubb – Utsatt sak 75/21 og 88/21 

Hans orienterte. Vedtak: Vi tar med innspillet inn i de videre vurderinger 

og dialogen vi har med Statskog.  

 



 

 

 

Sak 112/21: Rapportering fra arrangører etter avholdte jaktprøver 

Rapporteringen etter jaktprøvene har i 2021 vært mangelfull.  Arrangørene 

følger ikke oppgitt frist – 4 uker etter avholdt arrangement – samt at innsendte 

dokumenter og avgift til FKFs dommerutdanningsfond mangler.  Noen klubber 

tror at alt er i orden når de har fått godkjent prøven av NKK. Man glemmer 

også å melde til FKF når en prøve avlyses.  FKFs sekretær sendte 2. desember 

ut 34 purringer på mail, - noe som skulle være helt unødvendig dersom 

prøvekomiteene burde være godt nok informert om regelverket når det gjelder 

jaktprøver.  Hva kan gjøres for å få en forbedring i 2022?  Avholde kurs?   

Implementere rapporteringen i DogWeb Arra når det gjelder rase- og 

partistatistikk? Andre løsninger? Vedtak: Sekretæren sender purring nr. 2 

til de som ikke nå har fullført sin rapportering.  Disse klubbene vil få 2 

dager på å ordne dette, og om det ikke skjer vil den gjeldende klubb ikke 

få arrangere jaktprøve i 2022. 

 

Sak 113/21: Avslag på utstillingssøknad/flytting av dato. 

 Bodø JFF har 03.12. oversendt kopi av sin henvendelse til NKK. FKF tilskriver 

hovedstyret og etterspør hvorfor den prosessen som tidligere har vært 

gjennomført,  er blitt fjernet. Vedtak: Skrives sendes styret til godkjenning.  

 

Sak 114/21: Sammensetning av nytt FKF DU 

 Hans Einar og Knut forlot styremøte under behandling av saken. 

Sigmund orienterte om en løsning som har vært diskutert i DU og med de 

foreslåtte personene, og viste til notat som er oversendt styret der Hans Einar 

Enoksen og Knut Fredheim går inn i utvalget og erstatter Reidar Nilsen og Nils 

B. Skaar som har stått sine perioder. Fredrik Walby, som sitter i dagens utvalg, 

overtar som ny leder. Utvalgets mangeårige sekretær, Odd Harald Sørbøen, 

ønsket avløsning og hans oppgaver i det nye utvalget tillegges Knut Fredheim. 

Vedtak: De foreslåtte nye medlemmene og ny organisering av DU ble 

enstemmig vedtatt.  Skulle det nye utvalget føle behov for flere personer, 

fremmes det som sak til styret som da vil stille seg positive til det  

  

Sak 115/21 Anke på avgjørelse vedr innmeldt dommerkandidat 

 Sigmund orienterte.  Vedtak: Styret viser til instruks for dommerutdanning 

der det framgår i pkt. 2 at det ved uenighet er det DU som skal ta den 

endelige avgjørelsen i slike saker.  Saken oversendes derfor til FKF DU. 

 

Sak 116/21: FKF aktivitet og Coronarestriksjoner 

 Oppgavene til dommerkonferansen er sendt ut til Dommerkonferansen 27.-

28.1.2022. Slik reglene er nå er det max. 50 på innendørs arrangement på faste 

plasser. Vedtak: Vi følger med situasjonen i løpet av de neste 14 dagene. 

Frist for å avbestille konferansen settes til 27. desember. 
  

Sak 117/21: Varslingssak. 

 Hans orienterte. FKF skal vurdere saken og skal vurdere om det skal opprettes 

en varslingssak.  Ankeinstansen er Domsutvalget. Vedtak: Hans tar kontakt 

med NKK og informerer deretter styret. Saken behandles deretter på 

mail. 

  

Sak 118/21: Eventuelt 

- Søknad vedr Fase III instruktør. Instruktøren ble godkjent av styret og 

sekretæren sender meddelelse om dette til instruktøren. 

 

 



 

Neste styremøte: Tirsdag 18. januar kl. 1900 på Teams.  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


