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       REFERAT FRA STYREMØTE PÅ 

       GARDERMOEN FLYSTASJON 

10.06.2010 kl. 18.00-22.00 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen ,  Nils B. Skaar, Tor Steigedal og Cato M. Jonassen . 

 

Fravær: Mette M. Waaler, Kjell Enberget og Petter Elvestad. 

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 54/10: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

  Vedtak:  Vedtatt. 

 

Sak 55/10: Godkjenning av møteprotokoll fra  11.5.2010: 

  Vedtak:  Vedtatt. 

 

Sak 56/10: Post 

 Alle rase- og distriktsklubber har fått forslag til høringssvar til NKK på 

rovdyrpolicy tilsendt 14.5. med frist 5.6. til å svare.  Følgende klubber 

har svart:  Bodø JFF, Østerdal FK, Norsk Gordonsetterklubb, Norsk 

Münsterländerklubb. Alle stiller seg bak forslaget fra FKFs styre.  

Vedtak: FKf’s utkast samordnes med JD’s, slik at det blir felles 

uttalelse fra alle. 

 Udatert kopi av brev fra Buskeruds Jæger & Fiskerforening til Trond 

Leif Nyborg vedr. Geiloprøven 2010.  Vedtak: Tas til etterretning. 

 Kopi av brev fra NKK til Helge Olav Amundsen vedr. hans ønske om å 

bli entlediget som dommer ved jaktprøver for fuglehund.  

Autorisasjonen er blitt slettet.  Vedtak: Tas til etterretning. FKF 

takker Helge Olav Amundsen for lang innsats som dommer. 

 Mail av 31. mai fra JD v/Stig Brathaug vedr. invitasjon fra NKK til å 

delta i en web-basert høring omhandlende etablering av en 

Brukergruppe for IT.  Vedtak: Det er sendt svar fra flere 

raseklubber, og da FKF ikke har fått brevet til høring fra NKK 

gjør vi ikke noe med dette. 

 Mail av 4. juni fra NKK v/Hanne Neergard vedr. endringer i 

Championatreglene som følge av Nordiske utstillingsregler fra 

01.01.2011. NKK ber om å få underretning fra raseklubbene på hvilke 

premiedefinisjoner som skal gjelde for egen rase for oppnåelse av 

championatet.  Vedtak: RU’s ansvarsområde. 

 Mail fra NKK 9.6. fra Monica Nordlund vedr. dommermangel og 

avlysning og prøver. Vedtak: Tas til etterretning. 

 

Sak 57/10: Fase I-kurs Inn-Trøndelag FK 

Inn-Trøndelag FK har avholdt kurs og har sendt inn oversikt over kandidater 

som har gjennomført kurset.  Instruktør var Kåre Norum.  Det anmodes om 

utstedelse av diplom samt instruktørbevis fra FKF. Kurset har ikke bestilt 
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kursmateriell hos FKF, og har brukt sitt eget materiell.. Vedtak: Det må 

uansett betales for kurset. Sekretæren sender nødvendig antall 

kompendier sammen med faktura. 

 

Sak 58/10: Søknad fra Nordenfjeldske FK om dekning av dommerutgifter ND 2009 

NFK søker om å få dekket en merkostnad på kr. 11.929,- i henhold til 

oversendt oppstilling. I dette beløp er medtatt kostnader til dommergaver på kr. 

6.300,-. Så vidt vites er det ikke tidligere mottatt slike søknader fra ND-

arrangører. Nordenfjeldske FK har fått overført kr. 64.520,- for arrangementet i 

2009.    Vedtak: Det legges kr 425,- til grunn for refusjon etter mottatt 

oppstilling. Kostnader til dommergaver dekkes ikke fra FKF. 

 

Sak 59/10: Godtgjørelse teknisk arrangør i forbindelse med Norsk Derby 

I dag er  beregning godtgjørelse til teknisk arrangør tilsvarende startkontingent 

i AK kr. 375,-.  Bør grunnlaget endres til startkontingent i VK, kr. 425,-? 

Påmeldinger i dag til Norsk Derby før 1. mai er kr. 425,-. Vedtak: Grunnlaget 

er den til enhver tid gjeldende påmeldingsavgift til ND.  Derbykomiteen 

må underrettes om endringen. 

 

Sak 60/10: Flytting av NM Vinter 2011 

FKF har mottatt mail fra Harstad og Vesterålen FK 28. april med anmodning 

om å endre dato for NM Vinter 2011 pga. sen påske og fare for snøfritt terreng, 

åpne elver og mye overvann. Klubben ønsker å søke om NM Vinter 31. mars 

til 3. april 2011. Vedtak: Flyttingen godkjennes. 

 

Sak 61/10: Lavlandsarrangementene 

FKF har mottatt mail 24.3. fra Vestfold FK v/Roar Karlsen som forespør om 

det ikke kan settes opp en liste på rullering både på NM og CACIT slik at det 

blir en oversikt alle klubber som arrangerer lavland kan forholde seg til.  I dag 

er det 3 CACIT som skal fordeles på disse lavlandsarrangementene.  (Det 

eksisterer i dag en rulleringsoversikt når det gjelder NM-arrangement, men 

ikke rullerende CACIT-tildeling).  Vedtak: Tildeling av CACIT baserer seg 

på erfaringer fra tidligere arrangement fra samme arrangør. 

Kvalitetssikring av prøver er en del av det arbeid FKF legger vekt på, og 

styret kan ikke låse seg i en fast rullering uavhengig av kvaliteten på 

arrangementet. En rulleringsoversikt vedr. arrangør eksisterer allerede  

for NM.  

 

Sak 62/10: Godtgjørelse sekretærfunksjonen 

Sekretærfunksjonens godtgjørelse har ikke vært justert siden 2007.  Styret har 

mottatt en anmodning om økning av godtgjørelsen på kr. 500,- pr. mnd.  

Vedtak: Styret ønsker å øke godtgjørelsen med et tillegg på kr. 1.500,- pr. 

mnd. gjeldende fra 1.1.2010. 

 

 

Sak 63/10: Godtgjørelse møtekostnader medlemmer Samordningsutvalgene 

FKF har 5 Samordningsutvalg: SU Sør-Vest, SU Sør-Øst, SU Midt-Norge, SU 

Nordland og SU Nordre Nordland, Troms og Finnmark. Det har oppstått et 

spørsmål fra et av utvalgene om FKF vil dekke medlemmenes utgifter til reise 

ved fysiske møter.  Vedtak: Vi kan ikke åpne for økonomisk bidrag til dette 

uten at medlemsklubbene gir sin tilslutning, og at de samtidig blir gjort 

kjent med at økte økonomiske forpliktelser for FKF finansieres av 
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medlemsklubbene selv gjennom økt avgift til FKF.  Det er dermed et 

budsjettmessig forhold som må inn i FKF’s budsjett, forutsatt at 

medlemsklubbene ønsker dette. 

 

Sak 64/10: Avtale mellom NKK og Nathalie Holaker 

Avtalen mellom NKK og Nathalie Holaker løper til og med 2010 med adgang 

til regulering for følgende femårsperiode, eventuelt justert med årlig leie. 

Nathalie Holaker eier 4800 mål i Gåvålia og Knutshø syd.  

Kongsvold/Hjerkinn-komiteen fikk delegert ansvaret på Kongsvold/Hjerkinn 

av NKKs hovestyre i fjor, og dette tilsier da at FKF også følger opp overfor 

Nathalie Holaker. Vedtak:  Tor forsøker å få kontakt med Nathalie Holaker 

for å få til en bruksavtale i forbindelse med dommerutdanning.  

 

Sak 65/10: Ny Høyfjellspokal 

Styret har sendt brev til alle raseklubber, NKK og NJFF med spørsmål om de 

kan være med på et spleiselag med FKF vedr. anskaffelse av ny høyfjellspokal  

til NM-Lag 2010.  Alle parter har nå svart positivt tilbake!  Vedtak: Nils, 

Ellen, Cato og Tor undersøker med lokale sølvsmeder. Nils lager utkast til 

statutter. 

 

Sak 66/10: NM Vinter 2010 

FKF er på vegne av NKK arrangør av NM Vinter Høyfjell.  Teknisk arrangør 

er Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb.  Styret er blitt gjort kjent med at en 

deltaker har startet med en hund som hadde valper under 56 dager.  Dette 

kommer i konflikt med  pkt. 1.2 i jaktprøvereglementet, helsestatus. Vedtak: 

Et enstemmig styre vedtok å gjøre en henvendelse til NJK med spørsmål 

om hundens berettigelse til å starte under arrangementet. 

 

Eventuelt: 

 Mail fra Rune Brenna vedr. NM Skog –  Vedtak: Nils lager utkast til 

svar fra FKF DU. 

  

 

 

   

   

 Neste styremøte: Telefonstyremøte 24. juni kl. 17.00 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


