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Historikk – FKF som reelt forbund

• Prosessen med å etablere FKF som forbund 
– startet tidig på 2000-tallet
– mange har deltatt og engasjert seg positivt i arbeidet opp gjennom årene
– NKKs nye lover 2010 muliggjør etableringen av FKF som reelt forbund i NKK.

• FKF RS 2010
– enstemmig vedtak
– Styret etablerer Lovkomité med mandat i henhold til RS vedtaket 

• Lovkomité og FKF styret
– Arbeidet i henhold til mandat
– Informasjon om prosessen
– Høring
– Innarbeidet høringsuttalelser i endret lovtekst
– Avklart spørsmål med NKK pr brev
– Arrangert infomøter med rase- og distriktsklubber
– Avholdt møte med NKK HS og Adm

• FKF RS 2011



Målsetting



Målsetting

• Bygge organisasjonskultur basert på
– demokratiske prinsipper 
– saksbehandling der alle berørte parter blir hørt 
– beslutninger tas på lavest mulig hensiktsmessige nivå

• Videreutvikle og styrke samarbeid og organisering av 
Fuglehundsporten

• Samordning og styrke innen jakthundsektoren
• Styrket innflytelse i NKKs avgjørelser
• Effektivisere samlet ressursbruk 

• Det er et mål at alle medlemsklubber i FKF fortsetter som 
medlemmer basert på endrede vedtekter for FKF



Iverksetting av endrede vedtekter



Iverksettelse av endrede vedtekter

• To hovedalternativer
A. Som foreslått i sakspapirene til FKF RS 2011

• Noen klubber har signalisert sterkt at de behøver tid til 
modning og bearbeiding i egen organisasjon før de kan 
stemme over implementeringen/ idriftsettelsen

B. Vedtak på FKF RS 2012 etter at klubbene har 
behandlet tilhørighet til FKF som forbund i sine 
årsmøter

• Klubbene må vite hva de skal forholde seg til i sin interne 
behandling. Som et minimum må det fattes vedtak om 
dette på FKF RS 2011.



Medlemskap i NKK



Medlemskap i NKK

• ”NKK stiller seg positivt til FKF som et reelt 
forbund, forutsatt at miljøet selv ønsker en 
slik løsning.” 

• ”Basert på vedtak i FKF RS og klubbenes 
årsmøter om endring i vedtekter som endrer 
medlemskapets karakter”

– Medlemskapet i NKK videreføres via FKF



Medlemskap i NKK
Presisering fra  NKK og FKF

”FKF blir ved foreslåtte omorganiseringen til et forbund, 
knyttet direkte til NKK. Forbundets medlemsklubber får 
da sin tilknytning til NKK gjennom sitt forbund, FKF. 

En slik omorganisering vil medføre at forbundets 
medlemsklubber må vedta lovendring, som bekrefter 
årsmøtenes aksept på nødvendige vedtektsendringer, 
og som uttrykker at klubbens fremtidige tilknytning til 
NKK er gjennom det nye FKF.

En slik vedtektsendring vil i henhold til den enkelte klubbs 
lover kreve kvalifisert flertall.”



Delegering



Delegering

• Oppgaver som i dag er delegert til FKF 
forventes fortsatt å bli delegert til FKF

• ”NKK finner det problematisk å gi eller 
opprettholde særrettigheter til FKF dersom 
vesentlige deler av miljøet blir stående 
utenfor eller dersom klubber nektes 
medlemskap.”



Direkte kommunikasjon NKK 
og FKFs medlemsklubber



Direkte kommunikasjon NKK 
og FKFs medlemsklubber

– Bestilling av materiell til utstilling og prøver
– Søknad om terminfestede arrangementer (utstilling)
– Support på Arra programmer inkl. åpne prøven for 

oppretting av feil
– Dommerutdanning  eksteriør
– Spørsmål til enkelte NKK komiteer
– Praktiske spørsmål av organisatorisk karakter
– Spørsmål fra arrangører vedr. utstilling
– Tolking av regelverk (utstilling)
– Klager og rapporter
– Administrativ service for FKFs medlemsklubber



Direkte kommunikasjon NKK 
og FKFs medlemsklubber

• Kommunikasjon NKK – raseklubb i 
raseforvaltningssaker

– ”Når det gjelder raseforvaltning ønsker FKF at 
raseklubbenes forvaltningsansvar fortsatt skal 
være direkte delegert fra NKK til raseklubbene 
innen FKF (og altså ikke først delegert til FKF og 
derfra videre til raseklubbene). Representantene 
fra NKKs HS stilte seg positive til dette.”



Økonomiske konsekvenser



Økonomiske konsekvenser

• Ingen endringer i forhold til NKK
– NKK er en medlemsorganisasjon – ikke et aksjeselskap 

• Medlemsinntekter 
– ingen endring 

– Kreves inn av NKK og fordeles til klubber som i dag

• Ingen planer om endret ressursbruk sentralt i FKF
– Samlet ressursbruk for å dekke dagens oppgaver bør kunne 

bli mindre fordi ansvar og saksgang er tydeligere definert

• Eventuelle fremtidige endringer i arbeidsfordeling og 
ressursbruk i FKF må besluttes på demokratisk vis



Organisasjonskart
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SAK 3.1 Ny innstilling



Sak 3.1 Ny innstilling fra styret 
28.5.2011

- Nytt forslag til endringer av vedtekter for FKF 
med kommentarer som ivaretar ny lovmal fra NKK 
og merknader i møte med NKK 24.5.2011, 
fremmes som sak til behandling på FKF RS 2012. 
- Det fremlagte forslag til endringer av vedtekter 
for FKF med kommentarer vedtas som grunnlag 
for medlemsklubbenes interne behandling fram 
mot FKF RS 2012.
- Det forutsettes også at de nødvendige 
avklaringer som beskrives i referat fra møte 
mellom NKK og FKF 24.5.2011 blir ivaretatt. 



Diskusjon, spørsmål, svar
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