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   REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

                     06.03.2013 kl 1900 – 22.15 

 

Til stede:  Styremedlemmer:  Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget,  

    Petter Elvestad, Geir Heggertveit 

Varamedlem:  Reidar Nilsen 

Fravær: Varamedlem:  Robert Brenden.  

Referent:     Ellen B. Dobloug 

 

 

Sak 13/13: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 14/13: Godkjenning av referat fra styremøte 24.01.2013 

  Vedtak:  Godkjent. 

 

Sak 15/13: Post: 

1. Mail av 24. januar fra NKK Aktivitetsavdelingen vedlagt referat fra 

møte om særkomite for ulike aktiviteter. Vedtak: Tas til orientering. 

2. Mail av 29. januar fra Geir Roger Hagenes RU  vedlagt referat fra møte 

i Felles Avlsråd (FA) 16.1.2013.Vedtak: Tas til orientering. 

3. Mail av 29. januar fra VFFK v/leder Idar Pedersen vedr. fast 

klassesetting når det gjelder Artic Cup.  Det er et ønske om å kunne få 

et system ala for eksempel Norsk Derby (inntil 20 hunder). Vedtak:  

Styret har forståelse for ønske om endringer i Dogweb Arra, men 

det kan ikke gjøres noe før justering av Dogweb Arra foreligger, og 

dette vil ta tid da det er større oppgaver hos NKK som må 

prioriteres. Endringen må også være i henhold til gjeldende 

jaktprøveregler. Ellen informerer VFFK. 

4. Mail av 30. januar fra NKKs jakthundkomite v/Eva Pedersen med 

informasjon om at NJK vedtok på møte 22. oktober 2012 at 

utdanning/videreutdanning av jaktprøvedommere for fuglehundprøver 

skal tildeles kr. 350.000,-. Det bes om regnskap i etterkant av 

dommerutdanning/konferanser før pengene utbetales. Den 11. februar 

tilskrev FKF NJK hvor det ble ønsket en oversiktsikt over hvilke 

klubber/forbund som har fått tildelt midler og begrunnelse for 

fordelingen av disse. Vedtak: FKF har ikke fått tilbakemelding fra 

NKK eller NJK. Sekretæren purrer på svar.  

5. Mail av 31. januar fra leder av RU Geir Roger Hagenes vedlagt referat 

fra RU-møte på Gardermoen Kurs og Konferansesenter 24. januar. 

Vedtak: Tas til orientering. 

6. Kopi av brev av 31. januar 2013 fra RU til NKK vedr. søknad om Stor 

Cert, fellesutstillingene Oslo og Midt-Norge. Vedtak: Tas til 

orientering. 

7. Kopi av mail fra NKK 1.2. hvor søknaden om Stor-Cert ble avslått. 

Marte lager utkast til brev som svar til RU.Vedtak:  Tas til 

orientering. 

8. Kopi av brev av 5.2. fra Statskog til Dovrefjell fuglehundklubb vedr. 

trening av fuglehunder – Hjerkinnområdet. Statskog har mottatt rapport 
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fra fjelloppsynet om at 2 personer og 5 hunder ble stoppet i området 

Tverrfjellet.  En av personene er medlem av Dovrefjell fuglehundklubb. 

På bakgrunn av det inntrufne, tilskrev styret i FKF Dovrefjell FK 13.2. 

og anmodet klubben om å innskjerpe overfor sine medlemmer de regler 

som gjelder for trening av hund i Dovrefjellområdet.  Kopi av brevet 

ble sendt Statskog til orientering.  Vedtak: Tas til etterretning.  

9. Mail av 6.2. fra NKK v/Mette Johansen vedlagt forslag til instruks for 

ordfører i NKKs Representantskap til høring. Saken skal fremmes på 

årets representantskapsmøte 9.11.13. Kommentarer må sendes inn 

senest 6. mai 2013. Vedtak: Sendes medlemsklubbene for innspill til 

FKF innen 15. april.  

10. Mail fra medlem i Derby-komiteen Andreas Bjørn av 8.2. vedlagt 

forslag til deltakerbrev for Norsk Derby. Vedtak: Ordlyden i siste 

avsnitt endres, - det må være mulighet for å sende inn enten 

svarslipp eller kopi av jaktprøvekritikk. Ellen informerer 

komiteen. 

11. Mail av 18.2. fra NKKs jakthundkomite vedlagt protokollen fra møte i 

komiteen som ble avholdt 18.12.2012. Vedtak: Tas til orientering. 

12. Mail fra Norsk Daschhundklubbers forbund av 10.2. med 

høringsforslag vedrørende forslag til endret mandat for NKKs 

jakthundkomite. Vedtak: Tas til orientering. 

13. Mail fra Rogaland Fuglehundklubb ved leder Ellinor Nesse av 05.02.13 

hvor hun på vegne av klubben uttrykker skuffelse over at klubbens 

lavlandsprøve høsten 2013 ikke er tildelt Cacit og ber om en forklaring 

på dette. Vedtak: Styret i FKF opprettholder sitt vedtak i sak 76/12 

hvor Rogaland Fuglehundklubb ikke tildeles Cacit da de 

terrengene klubber disponerer ikke tilfredsstiller de krav som må 

stilles for å avholde en Cacit-prøve. Eget skriv med mere detaljert 

forklaring sendes klubben. 

14. Mail fra RU 4. mars vedr. erstatning med reservehund under NM lag.  

Vedtak: En presisering i hht ønske fra RU formidles til arrangør, 

dommere og NKK-representanten.  
 

 

Sak 16/13: IT Brukerforum 

Geir har oversendt informasjon vedr. BIT. IT Brukerforumet får en aktiv rolle i 

det intensiverte IT-prosjektet som startes opp nå, og det er viktig at denne 

funksjonen blir bedre formalisert i Gr. 7. Kompetanseperson fra 

fuglehundmiljøet Terje Tvedt, har sagt seg villig til å bidra. 

Kommunikasjonslinjer må klargjøres, slik at vi får til en god samhandling samt 

beslutte hvem/hvordan vi tar dette videre. Vedtak: Funksjonen anbefales lagt 

inn under FKF og Geir utarbeider informasjonsskriv som sendes ut til alle 

klubbene samt legges ut på nettsiden. 

 

Sak 17/13: Promotering sponsorer under fuglehundprøver 
Harstad og Vesterålen har oversendt en problemstilling angående bruk av 

dekken på samtlige finalehunder under NM-finalen Vinter 2013. HVFK er 

arrangør av NM Vinter og arrangementet siste år har gitt et underskudd på ca. 

kr. 120.000,- uten sponsormidler.  Det må derfor legges ned et betydelig arbeid 

for å finne velvillige sponsorer som kan bidra med økonomisk støtte. For å 

komme videre i utviklingen mener HVFK at FKF burde se nærmere på 

kjøreregler i forhold til et regelverk for hva en sponsor kan imøtekommes med 

i forbindelse med promotering. Når det gjelder NM Vinter 2013, ønsker HVFK 

inkl. promoteringskonsulenter å bruke arrangementet som et prøveprosjekt for 

om mulig å kunne starte et forberedende arbeid i forbindelse med et kommende 
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regelverk ang. promotering. HVFK ønsker at styret i FKF tar en prinsipiell 

avgjørelse angående ovennevnte.  Vedtak:  Petter formulerer et svar som 

sekretæren sender til HVFK.  

 

Sak 18/13: FKF retningslinjer for utsetting av fasan, utsatt sak 05/13 

Styret har mottatt et notat av 18.02 2013 fra Kjell og Petter om utsetting av fugl 

på lavlandsprøver. Til notatet var vedlagt vedtak gjort i FKFs RS 1995, brev av 

28.09.1995 fra Landbruksdepartementet med mer,  samt henvisninger til 

aktuelle lover, forskrifter og Stortingsmeldinger. Styret diskuterte saken 

grundig og tok som utgangspunkt at det dreier seg om rapphøns og fasan, at det 

ikke skal jaktes på denne fuglen og at oppdrett av fuglen ikke kommer inn 

under FKFs ansvarsområde. 

Styret tok videre som utgangspunkt at godkjennelse fra 

Landbruksdepartementet fra 28.09 1995 av FKFs retningslinjer vedtatt i FKFs 

RS 1995 gjelder fremdeles. 

Styret var klar over at flere lover, regler og stortingsmeldinger kan styre 

forholdene rundt utsetting av fugl og at arrangerende klubbers forståelse bør 

utdypes og ansvar bør innskjerpes, se punkt 19/13. 

 

Styret gjorde derpå følgende 

vedtak: 

 

1. I Håndbok for prøveledere, pkt 12, strykes all tekst og erstattes med 

vedtak gjort i FKFs RS 1995 i sin helhet. 

 

2. FKF legger ut nye pkt 12 i Håndbok for prøveledere (vedtaket gjort i 

RS i 1995) på sine hjemmesider og pålegger alle klubber som arrangerer 

lavlandsprøver å gjøre det samme 

 

Sak 19/13: Kvalitetssikring lavlandsprøve, se tidligere sak 66/12 

 FKFs styre ønsker å ha fokus på at lavlandsprøvene har den ønskede kvalitet. 

Styre vil derfor ta initiativ til å arrangere et møte med alle lavlandsarrangørene 

med gjennomgang av krav til terreng og fugl.  Det må fastsettes en møtedato, 

agenda må settes opp og det må bestemmes hvem som skal representere styret 

under møtet. 

Vedtak: Kjell, Petter og Marte representerer styret.  Kjell og Petter lager 

forslag til agenda og dato for møtet. Sted: Oslo-regionen. 

 

Sak 20/13: Instruktørutdanning Fase I og Fase II 

 Cato Jonassen informerte styret v/Nils B. Skaar om framdriftsplanen for 

utarbeiding av ny Fase I-  og Fase II-utdanning i FKF-regi.  

Vedtak: Følgende framdriftsplan ble bestemt etter forslag fra Cato: 

 

- Cato har vært i kontakt med NJFF som har gitt tilsagn på bruk av 

deres materiell for instruktørutdanning. 

- Jon G. Hov og Cato Jonassen ferdigstiller materiale med bakgrunn i 

NJFFs materiell i tillegg til annet materiell frambrakt av Hov og 

Jonassen. 

- Materialet oversendes fra Cato Jonassen til styret i FKF innen 20. 

april. 

 

Sak 21/13: Lovkomiteens arbeid med godkjenning av lover 

Med bakgrunn i NKKs lovmal og krav fra NKK ble det framstilt en lovmal for 

FKFs medlemsklubber. Det forusettes at klubbene har gjennomført sine 
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generalforsamlinger / årsmøter før Fuglehundtinget i juni 2013 og at klubbene 

har vedtatt nye lover tilpasset FKFs lovmal slik forutsatt på FKF RS i 2012.  

Klubbenes nye lover skal godkjennes av styret i FKF. 

 

Nils redegjorde for arbeidet med godkjenning av de ulike klubbers innkomne 

lovforslag så langt. Det har bl.a. fremkommet diverse utklarheter om å tolke 

loven bokstavtro.  

Styret må ta stilling til følgende: 

- Hvilke krav skal det være til å være bokstavtro i klubbenes lover vs lovmal? 

Hva gjør man med klubber som ikke klarer å tilpasse sine lover til lovmalen 

innen Fuglehundtinget 2013?  Følgende forslag til arbeidsinstruks for 

lovkomiteen ble fremlagt:  

 

Lovkomiteen i FKF går igjennom lovene og leverer en av følgende 

innstillinger overfor styret i FKF: 

1. Lovene godkjennes uten anmerkninger. 

2. Lovene godkjennes med de mindre endringene FKFs lovkomite har anført. 

Dette krever ikke ny behandling på klubbens generalforsamling da endringene 

er så små eller uansett må tilpasses FKFs lovmal for klubber for at klubben skal 

kunne være medlem av FKF. 

3. Lovene har så betydelige avvik fra FKFs lovmal at lovene ikke kan 

godkjennes. De sendes tilbake til klubben for tilpassing til FKFs lovmal for 

klubber. Dersom dette ikke er ordnet innen første Fuglehundting er klubben 

fortsatt medlem i FKF, men det er ordlyden i lovmalen som gjelder for de 

punkter hvor klubbens lover avviker fra lovmalen. Klubbene må få sine lover 

godkjent av FKFs styre innen 31122013.  

Lovkomiteen kan kommunisere direkte med den enkelte medlemsklubben. 

Styret foretar den formelle godkjenningen etter innstilling fra lovkomiteen. 

 

Vedtak: Styret gir lovkomiteen fullmakt til å jobbe ut fra fremlagt 

arbeidsinstruks. Styret vil presisere overfor klubbene at man må følge den 

oversendte lovmal.  

 

Sak 22/13: Søknad fra Østfold FK om CACIT  

 Det har i dag innkommet søknad om å få tildelt et ekstra CACIT som ikke er 

utdelt og som gjelder lavlandsarrangement. Skal saken avsluttes da den ikke 

står på terminlisten, eller skal saken sendes SU og ber de gi oss en anbefaling? 

 Vedtak: Arrangørene får tilbud om å søke på nytt.  Kopi av tilbudet 

sendes SU Lavland som skal vurdere de innkomne søknadene og 

formulere en innstilling til FKFs styre for behandling på neste styremøte 

16.4. 

 

Sak 23/13: Eventuelt 

 Mail fra Norsk Vorstehhundklubb av 28. februar med spørsmål om hvem som 

pr. dags dato formelt har fullmakt til å godkjenne lovendringer i gjeldende 

lover.  Vedtak: Representantskapmøte i NVK har 3.2.13 enstemmig 

vedtatt endringer av 1. setning i §18 Lovendringer til: ”Lovendring kan 

skje på ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte og må 

vedtas med minst 2/3 flertall”.  Styret i FKF har på sitt styremøte 6.3.13 

godkjent denne lovendringen i NVK.  FKF har som kjent fått delegert 

ansvaret for å godkjenne lovendringer i våre medlemsklubbers lover av 

NKK.  Vi minner for øvrig om at NVK på linje med alle andre 

medlemsklubber i FKF må behandle og vedta nye lover i hht. vedtatt 
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lovmal og sende FKF for godkjennelse.  Endringen nå i §18 i NVKs gamle 

lover, er derfor av midlertidig karakter.  Marte skriver svar til NVK. 

 

    

 

Neste styremøte:    Berammes senere. 

 

 

 

Referent: Ellen B. Dobloug 


