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 REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE  

                      18.01.2011 kl. 19.00- 20.45 

 

 

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

Elvestad og Geir Heggertveit.  

 

Referent:  Ellen B. Dobloug 

 

Sak 01/11: Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 02/11: Godkjenning av referat fra styremøte 14.12.2010: 

Vedtak:  Godkjent.  

 

Sak 03/11: Post 

 Mail av 20. desember fra Harald Bruflot, leder av RU. 7 av 

raseklubbene (NWK har ikke uttalt seg ennå) har nå uttalt seg i saken 

vedr. det høye antallet utstillinger i Midt-Norge og støtter den 

konklusjon raseklubbene er kommet til: RU ser det som formålstjenelig 

at antall utstillinger i Midt-Norge senkes til et forsvarlig nivå likt det 

som vi finner i resten av landet. Vedtak: Nils orienterer seg i saken 

og oppdaterer styret. 

 Mail av 3. januar 2011 fra NKK v/Mette Johansen sendt alle 

raseklubber-/forbund, lokale hundeklubber og lokale fuglehundklubber.  

NKK ønsker å skaffe seg en oversikt over hvilke klubber som skal 

feire/markere rundt år i løpet av 2011, dvs. fra 25 år og oppover. 

Sekretæren har videresendt mailen til alle FKF’s medlemsklubber  

Vedtak: Tas til orientering. 

 Mail av 4.1.2011 fra NKK vedlagt protokoll fra NKK’s ekstraordinære 

representantskapsmøte avholdt 27.11.2010. Vedtak: Tas til 

orientering. 

 Mail av 10.1.2011 fra NKK vedr. endrede rutiner for WEB-påmelding 

til utstilling. NKK har fra 20.12.2010 oppgradert systemet for 

påmelding på utstilling slik at det vil samsvare med det kommende og 

nye systemet for registrering av kull, hvor innføringen av en 

underskriftsberettiget eier, med full disposisjonsrett for hunden, vil 

være en vesentlig endring.. Vedtak: Tas til orientering. 

 

Sak 04/11: Støtte til dommerutdanning. 

Norsk Kennel Klub ønsket et møte med FKF mandag 17. januar kl. 17.00 hvor 

NKK ville ta opp saken med økonomisk støtte til dommerutdannelse. Marte og 

Kjell informerte. Fra NKK møtte fra aktivitetsavdelingen Eva Pedersen, 

adm.dir. Espen Engh og Tommy Engh fra regnskapsavdelingen. Grunnlaget 

var FKFs budsjettinnspillet 1.11.2009.  NKK har budsjettert med en del penger 

for FKF i 2010 og har satt av kr. 330.000,-.  Det er det de kan tilby oss uten å 

måtte starte en ny saksbehandling via HS og NJK. Penger utover dette beløp 
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må hentes andre steder fra og her kan det søkes hos bl.a. Studieforbundet og 

Friluftsfondet.  

Vedtak: FKF aksepterer kr. 330.000,- men vi forfølger saken videre 

overfor NKK. Kjell tar kontakt med NKK. Tildelingen betyr dessverre at 

det ikke blir rom for noen støtte til klubbene i denne omgang til 

dommerutdanning, da beløpet er betydelig mindre enn det som var 

budsjettert. Se tidligere vedtak.  

 

Sak 05/11: Samordningsutvalg – mandat. 

 Kjell har sendt ut et forslag til nye retningslinjer og mandat. Forslaget ble 

gjennomgått og diverse endringer ble gjort. Oversikten over ny fordelingen av 

CACIT var satt opp ut fra en matematisk beregning. Det var ønskelig å 

oversende også den gjeldende regionvise CACIT-fordelingen. 

 Vedtak: Kjell korrigerer og oversender nytt forslag til styret for 

gjennomgang og tilbakemelding.  Deretter oversendes materialet til RU 

(som har telefonmøte i første uke i februar).  

 

Sak 06/11: Lovkomiteens arbeid. 

 Nils informerte om status.  Komiteen fullførte utkastet til nye lover for FKF 

03.1.2011 og dette ble umiddelbart sendt FKF’s medlemsklubber til høring 

med svarfrist 6.2.2011.  

 Vedtak: Styret gir Lovkomiteen honnør for  kvalitet og tempo i sitt arbeid 

så langt og avventer høringsforslagene. 

 

Sak 07/11: Møte NJFF-FKF. 

FKF har sendt en henvendelse til NJFF vedr. forslag til møtedato og har fått 

svar tilbake med forslag fredag 25. februar.   

Vedtak: Marte holder kontakten for å utarbeide agenda for møtet. Cato 

og Petter møter i tillegg. 

 

Sak 08/11: Videoopptak jaktprøver. 

Det blir stadig større krav fra publikum om å bli holdt orientert på nettet fra 

høystatusløpene og andre jaktprøver. Partioppsett og resultater legges ut på 

arrangørens webside, og også videoopptak fra arrangementet. Her kan det bli 

snakk om rettigheter, eierskap og samt aksept fra enkeltpersoner.  Mulighetene 

er også tilstede for at filmene kan bli lagt ut på nettet med de konsekvenser 

dette kan få. Saken ble bla. tatt opp på dommersamlingen på Gardermoen. Det 

ble fremsatt ønske om å nedsette en komite for å utrede ”kjøreregler” for en 

slik sak.  

Vedtak:. Petter får styreansvaret for saken og på neste møte vil han gi en 

anbefaling på sammensetning av gruppen. 

 

Sak 09/11: Møte SKK i februar. 

Info i ”Fuglehunden” om regelverk i Sverige.   

Vedtak: Cato og Geir får ansvaret for å informere om det svenske 

regelverket på våre nettsider. 

 

Sak 10/11: DU – Sentral dommersamling på Gardermoen 

 Informasjon v/Nils.  29 deltakere var påmeldt. Alle store dommerutvalg var 

representert.  Kommer til å fortsette med dette til neste år, men det forutsetter 

engasjement fra lokale dommerutvalg.   
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 Vedtak:  Styret i FKF gratulerer dommerutvalget med en vellykket 

samling.  

 

Sak 11/11: Eventuelt 

 

 Skinnarbusaken v/Kjell 

I forbindelse med Distriktssamlingen som skulle arrangeres på Rjukan, 

så var forholdene så dårlige at det ble avlysning helgen før. Hotellet 

aksepterte ikke en så sen kansellering, siden bestillingen var foretatt 

som en gruppebestilling og har oversendt en regning.  

Vedtak: Kjell orienterte styret om saken og styret vedtok at hele 

regningen skal betales av fellesskapet. Kjell utformer en 

henvendelse til Skinnarbu i forbindelse med oppgjøret. 

 

 Ny dato FKF RS 

FKF RS arrangeres 27.-29. mai 2011 på Garder Kurs og 

Konferansesenter. 

 

 Sletthallens Viltfond 

Dette ble opprettet i 1987. Det har ikke skjedd noen utdeling etter 2001. 

Grunnlaget for tildeling av midler er tiltak rettet mot å høyne 

viltbestanden på lang sikt i et avgrenset område. Aktuelle tiltak kan 

være lyngbrenning og bekjempelse av predatorer. Enhver forening 

tilsluttet FKF kan søke om midler. Søknadsfristen utgår 1. april.  

 

Neste styremøte: Gardermoen flystasjon tirsdag 22.2 .  kl. 1700.  

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


