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 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDERMOEN 

                      22.02.2011 kl. 17.00- 20.45 

 

 

Til stede:  Marte Ottesen,  Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Cato M. Jonassen og Petter 

Elvestad.  

Fravær: Geir Heggertveit. 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 12/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 13/11: Godkjenning av referat fra styremøte 18.01.2011: 

Vedtak:  Godkjent.  

 

Sak 14/11: Post 

 

 Mail av 21.1. fra Støren JFF vedlagt klage på vedtak vedr. utstilling i 

2012. Vedtak: Brevet tas til orientering og besvares etter møtet 

med NJFF 25.2. 

 Mail 24.1. fra Lillehammer JFF om at deres jaktprøve 26.-27 mars må 

avlyses, da man ikke har folk til å arrangere.  De måtte også avlyse sin 

prøve i 2010 da de ikke fikk dispensasjon fra 

båndtvangsbestemmelsene. Vedtak: NKK er informert om forholdet. 

 Mail 26.1. fra NKKs helseavdeling vedlagt artikkel/informasjon om 

hofteleddsdysplasi – screening, registrering og avl.  Sekretæren har 

videresendt informasjonen til FKFs medlemsklubber. Vedtak: Tas til 

orientering. 

  Mail av 8.2. fra NKKs Jakthundkomite med oversendt protokoll fra 

møte i komiteen 12.1.2011. Vedtak: Protokollen tas til etterretning, 

men styret bemerker at referatet inneholder en del feil.  NKK 

informerer om felles innmeldingsfrist for prøver som skal 

arrangeres i 2012 (innmeldingsfrist alle prøver i 2012 vil bli 

31.10.2011). 

 

 

Sak 15/11: Kongepokaler – H.M. Kongens Pokal 

FKF har mottatt brev fra Einar Holmvik datert 26.1. FKF besvarte 

henvendelsen 28.1. Deretter mottok FKF nok en henvendelse datert  30.1. og 

deretter 8.2  

Vedtak: Styret behandlet den siste henvendelsen. Sekretær sender svar til 

E. Holmvik.  

 

Sak 16/11: Kopi av brev fra Disiplinærkomiteen i NKK datert 17.2. 

 DK har i sak 16-2010 har enstemmig vedtatt at det innmeldte forhold  ikke gir 

grunnlag for disiplinære forføyninger vedr. pkt. 1, men at det for pkt. 2 gis en 

irettesettelse. 
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 Vedtak:  Tas til orientering.  

 

Sak 17/11: Tilskudd fra NKK vedr. dommerutdannelse     
 FKF har til sammen mottatt kr. 390.000,- vedr. dommerutdannelse for 2010.  

Beløpet er overført 21.1.2011. Etter krav fra NKK har vi meldte inn et 

budsjettbehov i 2009 for 2010. Opprinnelig søkte FKF om kr. 640.000,- til 

dommerutdannelse for 2010. Når det blir utbetaling får vi kr. 390.000.- fordi 

det er disponert for mye midler i NKK. Vi har derfor fått kr. 250.00 mindre til 

dommerutdanning enn det vi opprinnelig søkte om. På tross av dette finner 

styret det likevel forsvarlig å foreta en utbetaling til klubbene i hht. vedtak i sak 

85/10. 

 Vedtak:  FKF fullfører vedtak 85/10 ved at vi utbetaler til lokale klubber 

på Kongsvold I og Kongsvold II kr. 5.000,- pr. kandidat for 2010.  Styret 

vedtar videre at det også skal utbetales støtte til etterutdanning av 

dommere med kr. 1.000,- pr. dommer som har deltatt på lokale 

dommersamlinger i forbindelse med dommerkonferanse 2011. Dette vil 

iverksettes fra og med 2010/2011.  Det forutsettes at det leveres en 

spesifisert oversikt over deltakere på lokale konferansene.  Frist for 

innmelding settes til 15. mars.  Nils sender brev til lokale dommerutvalg. 

 

Sak 18/11: Mandat SU og fordeling CACIT 

Kjell har justert mandat SU siden forrige styremøte.   

RU har på sitt møte 2.2.11 behandlet fordeling av CACIT på jaktprøver og 

ønsker at FKF v/styret ser på fordelingen av CACIT på prøver i forhold til 

geografi, avstander, antall deltakere, fuglebestand og andre relevante 

parameter.  

Vedtak: Mandat oversendes rase- og distriktsklubber til uttalelse. 

Tildeling og fordeling av CACIT oversendes RU. Kjell setter opp et 

følgebrev til de impliserte. 

 

Sak 19/11: Filming på jaktprøver 

Petter har i mail 16.2. sendt styret forslag til mandat og medlemmer i komiteen.  

Vedtak:. Det fremsatte forslag til komite samt det forelagete mandat ble 

godkjent. (Oppfølging av sak 8/11). Komiteen: Tore Paulsrud/Bodil 

Kanebog/Ellen B. Dobloug/Petter Elvestad.  Mandat: Klarlegge 

problemstillinger og utarbeide retningslinjer/regler for bruk av lyd- og 

film-/videoopptak på jaktprøver. Gjelder for både seremonier og under 

avprøvelse. Retningslinjene/reglene skal innenfor norsk lov og normal 

ytringsfrihet, ta vare på rettigheter for og beskytte arrangører, sponsorer, 

dommere og deltakere. 

 

Sak 20/11: Utstillingsutvalget 

Styret har mottatt brev i mail 7.2. fra Tove Naper, mangeårig medlem og i de 

siste 6 årene som leder i Utstillingsutvalget, med underretning om at hun 

ønsker å trekke seg fra utvalget etter at inneværende periode er over.   

Vedtak: Tove Naper takkes for innsatsen gjennom mange år.  Ny person 

må finnes til å erstatte henne når perioden går ut.  Sekretæren tar kontakt 

med Tove Naper om å lage forslag til arbeidsinstruks. Leder forespør 

aktuell kandidat. 

 

Sak 21/11: Forsikring – Sak fra FKF RS 2010 

 Etter kontakt med Gjensidige, har Petter sendt ut informasjon og fremmet  
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 forslag i mail av 23.1. FKF har i dag tegnet diverse forsikringer med årlig 

premie ca. kr. 12.000, heriblant en arrangørforsikring som gjelder for 

jaktprøver.  Når det gjelder en avlysningsforsikring, opplyser Gjensidige at de 

ikke har en slik forsikring i sin portefølje.  Man må mest sannsynlig kontakte et 

utenlandsk forsikringsselskap for å tegne en slik forsikring, - dette blir også 

høyst sannsynlig en meget kostbar forsikring. 

   Forslag til vedtak:  Styret har gjennomgått de forsikringsordningene som 

er opprettet og finner at disse er tilfredsstillende og at det ikke er behov 

for at FKF oppretter ytterligere forsikringer.  FKFs styre oppfordrer 

arrangørklubbene til å ivareta eventuelle avlysninger i leie- og 

innkvarteringsavtaler for prøvene. 

 

Sak 22/11: Lovforslaget. 

 Leder i lovkomiteen, Dag Skarpodde, har sendt styret en redegjørelse etter 

komiteen sitt møte 15.2. hvor det ble konkludert med en del saker, innspill og 

problemstillinger de har mottatt, som ligger utenfor deres oppgave og mandat. 

 Lovkomiteen har ellers startet arbeidet med høringsuttalelsene – 12 stk. – som 

knytter seg til vedtekter og kommentarer. Momenter som styre må ta stiling til 

ble fremlagt og gjennomgått. 

 Vedtak:  Det gjennomføres tre møter: Med NKK, med RU og med 

distriktsklubbene, - det siste forutsatt at det er interesse for det.  Det 

legges opp til videomøte med distriktsklubbene. Komiteen regner med å 

være ferdig med siste møte over kommende helg. 

 

Sak 23/11: Økonomi: Status pr. i dag – Regnskap 2010. 

 Ellen delte ut et foreløpig regnskap pr. 2010 samt sammenligning med fjorårets 

budsjett.  I og med at bidraget til dommerutdanningen for 2010 først ble 

utbetalt i 2011, er ikke dette beløp bokført på 2010. Ut fra dagens økonomiske 

forhold, må man vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig å foreta 

utbetaling til LD (vedtak i sak 85/10). Vedtak: Se sak 17/11. 

 

Sak 24/11: Møte NJFF/FKF  

 FKF har mottatt innkalling til møte med NJFF 25. februar  kl. 10.00 på Nesbru 

med forslag til agenda. NJFF ønsker innspill fra FKF om saker som ønskes tatt 

opp innsendt i forkant av møtet. 

 Vedtak:  Fra FKF møter Marte, Kjell, Cato og Nils.  Marte melder inn 

dette til NJFF. 

 

Sak 25/11: NM Høyfjell 2010 

 Hvem skal ha NMHF stambokberettiget? NM høyfjell 2010 ble vunnet av  

hund i svensk statsborgers eie. 

 Vedtak: Kjell formulerer en henvendelse til NKK v/Eikeseth.  

 

Sak 26/11: Mandat Kongsvold/Hjerkinn-komiteen: Ferdigstillelse. 

 Mandatet må ferdigstillelse og godkjennes av NKK. 

 Vedtak: Kjell fullfører mandatet.  

 

Sak27 /11: Eventuelt 

 

 Møte i Stockholm, orientering v/Marte/Cato 

Fra Norge møtte Niels Brandstrup, Marte Ottesen, Cato M. Jonassen, 

Jan Ulvin Totalt sett var møtet positivt og konstruktivt.  Noen av 
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postene fra møteagendaen omhandlet bl.a.: Nordisk Mesterskap for 

stående fuglehunder, hvordan skape bedre forhold vedr. jakt i Sverige, 

spørsmål vedr. organisert jaktprøve - og treningsforhold i et annet land 

regler for dommerutdannelse i de nordiske land m.m. Det ble gitt 

orientering fra SKK om hvordan trening og jaktprøver organiseres i 

Sverige.  Viktig for norske arrangører av trening å forholde seg til de 

bestemmelser som gjelder for båndtvang og generelt regelverk i det 

distrikt man skal arrangere trening.  

 Kåring Årets Jakthund NKK. 

Saken ble utsendt raseklubbene.  Bortsett fra NWK, som ville besvare 

NKK direkte da de ikke støttet de øvrige i Gr. 7, ønsket de øvrige 

raseklubbene i Gr. 7 ikke å etablere Årets Jakthund i NKK.  

Standpunktet ble meddelt NKK av leder i FKF 1. februar 2011. 

 Endring jaktprøvedato Nordenfjeldske FK 

Pga. problemer med reinsdyrnæringen, ønsker klubben å flytte 

arrangementet. SU Midt-Norge har uttalt seg, og har ingen 

innvendinger mot dette.  SU Midt-Norge ønsker at aktuelle arrangører 

av jaktprøver på samme tidspunkt blir orientert. 

 Mail fra NISK avd. 7 vedr. sak SKK. 

Vedtak: Tas til orientering.  

 Mail fra FKFs valgkomite  

Komiteen ønsker å utsette fristen for innmelding av styrekandidater til 

FKFs styre fra 1. mars til 15. mars. Epost til klubbene med påminnelse 

om at frist for innsendelse av forslag til styremedlemmer i FKF er innen 

utgangen av februar.  Følgende styremedlemmer er på valg: Marte 

Ottesen, Kjell Enberget, Cato Jonassen, Geir og nytt varamedlem.  2 

styrerepresentanter for 2 år, leder for 2 år, to vara for ett år.  Forslag  

sendes valgkomiteen v/Robert Kristiansen. Styret ønsker ikke å gå ut 

over FKFs lover, og opprettholder fristen 1. mars.  

 Kombinert dommerutdanning/kombinert dommerutvalg. 

Det er laget forslag til mandat både til utdanning og etterutdanning. 

Vedtak: Saken oversendes Nils Røv til behandling.  
 

.  

 

Neste styremøte: Telefonstyremøte  tirsdag 22.3.  kl. 1900.  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


