
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ TEAMS   

 

22.03.2022 KL 19.00 – 21.10 

 

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 22/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

  

Sak 23/22: Gjennomgang av styrereferat fra styremøte 15.02.22 

Vedtak: Godkjennes etter en justering under diverse. 

 

Sak 24/22: Post: 

 

1. Mail fra NKK Helseavdelingen vedr. påmelding til NKKs avlsrådskurs 23.-

24. april 2022.  Påmeldingsfrist 10. mars. Mailen er sendt alle NKKs 

medlemsklubber. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 21.02. fra NKK Helse og registrering vedr. informasjon om utsatt 

RAS til 1. juni 2023, - vedtak fattet av NKKs hovedstyre 18. januar 2022. 

Bakgrunnen for at RAS utsettes er en kombinasjon av et behov for å 

tilpasse IT-systemet slik at arbeidet med RAS blir lettere for klubbene, og 

redusert kapasitet på helseavdelingen til å håndtere mottatte RAS på en god 

og effektiv måte. HS og administrasjonen understreker at raseklubbenes 

seriøse og gode helsearbeid er viktigere nå enn noensinne og at dette 

arbeidet fortsetter med full kraft. Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 25.02. fra Norges Jeger- og Fiskerforbund med informasjon om at 

NJFF på sitt landsmøte i november 2021 fattet et vedtak om å digitalisere 

bl.a. aversjonsdressur. NJFF har et samarbeid med FKF og ønsker et møte 

med FKF for å diskutere hvordan dette kan løses på en best mulig måte. 

Vedtak: Hans og Gry deltok i møtet fra styret i FKF. Det pågår et 

arbeid som FKF er delaktig i.  

4. Mail fra NKK Organisasjonsavdelingen av 28.02. vedlagt oversendt vedtak 

i sak NKK-2021-12-L6LOP4. Vedtak: Tas til orientering. 

5. Mail fra NKK Aktivitetsavdelingen 07.03. vedr. tidligere innspill til 

budsjett. I forbindelse med arbeid med budsjettet for 2022 knyttet til 

miljøer/aktiviteter som ligger under aktivitetsavdelingen, er det blitt klart at 

ikke all informasjon er blitt formidlet videre når det har blitt endringer i 

personalet i avdelingen. NKK ber derfor om å få oversendt tidligere 

innmeldte behov/ønsker, slik at de kan få satt opp, vedta og orientere om de 

midler som er satt av for 2022. Om det ikke tidligere er meldt inn 

behov/ønsker er det ikke anledning for å komme med nye ting nå, da 

budsjettet er satt ut fra de innspill som hadde frist 1. juni 2021. Vedtak: 

Hans tar kontakt med NKK da det er vanskelig å forstå hva det 

spørres om.  



 

 

 

6. Mail fra NKKs Aktivitetsavdeling 9.3. vedr høringsforslag på mal på 

fellesbestemmelser.  Svarfrist for høringen er 6. juni 2022.  Mailen er 

videresendt FKF DU. Vedtak: FKF jobber videre med saken og vil 

levere høringssvar innen fristen. 

7. Mail fra NKK Aktivitetsavdelingen av 14.03. vedr. oppnevning til FCI 

Commissions periode 2021-2023. Frist for innmelding av forslag er 10. 

april 2022. Vedtak: Ellen sjekker med sittende medlemmer. 

8. Mail fra leder i FKF valgkomite med info om at han trekker seg som leder i 

FKF valgkomite da det har kommet inn forslag på han som ny leder av 

FKF. Terje Steinsund rykker opp som leder, Elisabeth Kallevig som 

medlem. Vedtak: Tas til orientering.  

9. Mail fra NKK 17.3. med invitasjon til workshop for evaluering av nye 

avlsverktøy.  Mailen er videresendt RU og FKF DU 17.3. med oppfordring 

om å komme med forslag til egnede kandidater innen 22.3. Det har ikke 

kommet inn noen forslag. Vedtak: FKF melder inn egnede kandidater 

fra dommerutvalget og raseklubbene. 

 

Sak 25/22: Dommere høystatusløp høsten 2022 

FKF DU har oversendt en oppstilling over dommere som er forespurt og har 

sagt ja til å dømme på høystatusløp høsten 2022. FKF DU ber om at styret i 

FKF godkjenne den oversendte listen over dommere. Vedtak: Styret i FKF 

godkjente enstemmig den foreslåtte listen over dommere høystatusløp 

høsten 2022. 

 

Sak 26/22: Mandat FKF Instruktørutvalget 

Gry orienterte. Vedtak: Styret godkjente mandatet.   

 

Sak 27/22: Samling for Fase III instruktører i november 2022 

Gry orienterte. Instruktørutvalget (IU) ønsker å samle Fase III instruktører 26. 

november på Gardermoen.  Det kan bli mellom 30-35 representanter.  Vedtak: 

Samlingen godkjennes av styret i FKF.  IU bes utarbeide forslag til 

finansiering samt hva medlemsklubbene og FKF bør bidra med.  

 

Sak 28/22: Fase III instruktører 

 Gry orienterte. Ole A. Foyn har tidligere sendt inn søknad som Fase III 

instruktør.  Denne søknaden har blitt oversett. IU anbefaler at søknaden 

godkjennes.  Vedtak: Ole A. Foyn godkjennes som Fase III instruktør. 

Sekretæren informerer IU og instruktøren. 

 

Sak 29/22: Presisering opptakskrav til Fase I, II & III 

Gry orienterte. Endringene foreslått for Fase II og III er innenfor endringene 

vedtatt på Fuglehundtinget. Forslaget til endring av Fase I er ikke i tråd med 

hva som ble vedtatt på Fuglehundtinget. Intensjonen bak teksten «Ha erfaring 

fra jaktprøver med egendressert hund samt ført egendressert hund til premie på 

en FKF/NKK anerkjent bruksprøve» er at det ikke skal være ekskluderende for 

kandidater utenfor fuglehundmiljøet og kunne bli fase 1 instruktør. Fase 1 skal 

ta for seg grunndressur av hund. Når vedkommende eventuelt skal gå videre til 

fase 2 og 3 er det krav til premiering og aktivitet i fuglehundmiljøet. 

Vedtak: Presiseringen av fase 2 og 3 er innenfor vedtaket på 

Fuglehundtinget, mens presiseringen i Fase I krever endringsforslag til 

Fuglehundtinget. 

 

 

 



 

Sak 30/22: Årlig møte med NJFF 

                Det årlige møtet med NJFF må gjennomføres nå når samfunnet har gjenåpnet. 

NJFF har tilbudt seg at vi kan være hos dem. Vi må finne et tidspunkt og 

agenda for møtet. Nå har FKF mottatt innkalling og agenda for møtet. Vedtak: 

Fra FKF deltar Tore og Torstein på møte 5. april. 

 

Sak 31/22: Årlig møte med Statskog 

 Det årlige møtet med Statskog må gjennomføres nå når samfunnet har 

gjenåpnet. Det er nødvendig med et møte ganske raskt da kontrakten vi nå har  

 går ut 31.12.2022.  Vedtak: Knut og Ingrid tar saken videre med Statskog 

og innkaller til et møte.  

 

Sak 32/22: Omorganisering av FKF DUA 

 Det har i lenger tid vært vurdert å omorganisere FKF DUA på lik linje som 

FKF DU. Det foreslås at det settes i gang et arbeid med å opprette lokale 

dommerutvalg for apport. Vi bruker samme geografiske områder som SU og 

ber dommerne i hvert enkelt geografisk område sette sammen et lokalt 

dommerutvalg apport med 3 representanter. Det er viktig at representantene har 

geografisk spredning da områdene er store. Det bør etter etableringen 

planlegges med sentraldommer konferanse med fokus på revisjon av 

jaktprøveregelverket før utgangen av mai.  
 Geografiske omrder SUrev.pdf (fuglehundklubbenesforbund.no) 

Vedtak: Styret vedtar omorganisering av FKF DUA på lik linje med FKF 

DU. Dommerutvalget apport får i oppdrag å sette sammen lokale 

dommerutvalg apport i samråd med dommerne i distriktene. FKF DUA 

må revidere gjeldene mandat med dette vedtak. 

 

Sak 33/22: Brev fra Lavlandskomiteen 

Torstein orienterte. Det hersker en viss oppfatning at det ikke vil bli noen 

lavlandsaktivitet i 2022.  Hva med vår mediestrategi når det gjelder 

informasjon om lavlandsaktiviteten og andre aktiviteter i FKF? 

Omdømmebygging? Hvordan skal vinklingen være? Vedtak: Vi fremmer sak 

til FT om å lage en omdømmestrategi og nedsette en komite til å utrede 

saken.   

 

Sak 34/22     : Kåring av årets hunder i Norges cupen 

Saken har tidligere vært behandlet pr mail. 

Hans Einar Enoksen erklærte seg inhabil. 

 
Vinner av Norgescupen 

ES Sjokolaisen av Skåpleinun NO41567/17  25 Poeng 

KV Høgdalia’s GNT Texas NO44236/17  24 Poeng 

B Kvikkstep’s Mira NO 45076/13  22 Poeng 

 

Årets Unghund: 

IS Hadseløyas Lilly Baluba NO34817/20   10 Poeng 

ES Harodalen’s Irja II NO42569/20     9 Poeng 

ES Harodalen’s Lewis NO58472/19     6 Poeng 

 

 Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 35/22: Eventuelt 

Tore orienterte.  Spørsmål fra NESK vedr. digitale årsmøter. Info må sendes 

alle medlemsklubbene raskt da det er pågående årsmøter i øyeblikket.  Det må 

foretas en endring av lovmalen. Endring av FKFs lover må godkjennes av 

Fuglehundtinget.  

 

Neste styremøte:  21. april i Alta.  

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Samordning/Geografiske%20omrder%20SUrev.pdf

