
 RU-MØTE 
REFERAT 28.8.18   

 

MØTETYPE Telefonmøte 

MØTELEDER Marius Kjønsberg 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Eivind Winther (NBK), Øystein Heggelund Dahl (NESK), Geir Morten Søgård og Sverre 
Andersen (deltok på siste del av møtet) (NGK), Lene Moen (NISK), Sven-Tore Kittilsen (NPK), 
Ernst Evensen (NMLK), Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK) 
 
Det deltok ingen fra NWK. 
Fra FKF deltok; Elisabeth Kallevig 
 

 
Marius ønsket velkommen til møtet.  

 
 

SAK 19/18 REFERAT FORRIGE MØTE   

DISKUSJON 

 
Godkjent pr mail ved utsendelse.  
 

 
 

SAK 20/18 REVISJON JAKTCHAMPIONATREGLEMENTET  

DISKUSJON 
Det er fremmet to endringsforslag. FKF DU har vurdert disse, og klubbene har gjennomgått 
DU’s innspill. 

KONKLUSJONER Klubbene ønsker ingen endring i jaktchampionatreglementet 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FKF DU informeres om RUs beslutning RU-sekretær snarest 

 
 

SAK 21/18 SAK FRA NBK – TRANSISTIONAL VERTEBRA  

DISKUSJON 
NBK ønsker en konsistens registrering av Transistional vertebra og en bevisst holdning til 
diagnosen.  

 

KONKLUSJONER Saken oversendes FA for en gjennomgang før eventuell henvendelse til NKK. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FA oppfordres til å se nærmere på dette og presentere til RU før 
eventuell henvendelse til NKK. 

RU-sekretær snarest 

 
 

SAK 22/18 VALG AV NESTLEDER RU  

DISKUSJON Ingen av raseklubbene har kandidater til nestleder RU 

 

KONKLUSJONER Flyttes til neste møte. Klubbene oppfordres på det sterkeste til å finne en kandidat.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

 Alle  

 
 



SAK 23/18 MØTEPLAN  

DISKUSJON 
Det er ønske om et felles, fysisk møte. Et felles møte bør legges sammen med møte i FA og 
Datagruppa. 

 

KONKLUSJONER Fysisk møte avholdes i løpet av november.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Leder og sekretær sender ut forslag til datoer for fysisk møte RU-sekretær snarest 

 
 

SAK 24/18 SVAR FRA MATTILSYNET – HALEKUPERTE HUNDER   

DISKUSJON 
Orientering fra FKF vedr Mattilsynets svar på søknad om unntak fra forbud mot å stille 
halekuperte hunder i Norge.  

Klubbene er ikke tilfreds med svar fra Mattilsynet. NBK har mottatt melding fra NKK om at de tar Mattilsynets svar til 
etterretning men at de trolig vil følge opp noen av punktene i brevet. NBK følger opp overfor NKK.  I skrivende stund er mottatt 
informasjon fra NBK om at de har mottatt melding fra NKK der de opplyser at de kun tar Mattilsynets svar til orientering. NBK 
vurderer om de vil ta dette videre. 
 
FKF oppfordrer klubbene til i fremtiden å koordinere søknader og henvendelser til myndighetene. FKF s itter på kompetanse i 
forhold korrespondanse med myndighetene som kan komme klubbene til nytte. 
 

KONKLUSJONER Svar fra Mattilsynet tas til etterretning.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 

SAK 25/18 SAK FRA NPK VEDR DATAUTTREKK RAS  

DISKUSJON NPK ønsker mulighet for tilgang til data for å utarbeide RAS. 

 

KONKLUSJONER 
Hvilke statistikker som skal deles, og til hvilke tidspunkt dette kjøres settes opp som sak på 
fysisk møte. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Sak settes opp til møte i nov/des RU-sekretær  

 

SAK 26/18 VM UTTAK 2019  

DISKUSJON Uttak til VM 2019 legges til Hamar i høst 

 

KONKLUSJONER Klubbene er positive til at VM uttak gjøres når hundene er i toppform og på egnet arena.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Klubbene oppfordres til å legge ut informasjon på sine nettsider Raseklubbene Snarest 

 
 

SAK 27/18 ARBEIDSRUTINER, MAPPESTRUKTUR I DROPBOX  

DISKUSJON Hvordan sikre god tilgang til arbeidsdokumenter, referater m.m.? 

 

KONKLUSJONER Det etableres felles mappe i Dropbox med arkiv både for RU, FA og Datagruppa 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 



RU-leder og sekretær etablerer en Dropbox-konto RU-leder/sekretær Snarest 

 
 

SAK 28/18 FELLES AVLSRÅD  

DISKUSJON  

RU-leder orienterte fra møter i FA. FA er godt i gang.  
Klubbene oppfordres til å vurdere notat fra FA vedr innspill knyttet til eksteriørbedømmelse. Saken settes opp på felles fysisk 
møte.  
 
FA har laget utkast til brev til NKK, Sunnhetsutvalget knyttet til utveksling av HD-data mellom de nordiske land. NKK sluttfører i 
disse dager en rapport vedr HD, og FA oppfordres til å kontakte representantene fra gruppe 7 (Marit Krogh og Birgit Ranheim)  i 
forhold til felles henvendelse til arbeidsgruppen. Brev distribueres RU før det sendes til NKK. 
 
Det ble foreslått at daglig leder i Fuglehunden, som er sekretær i RU, også overtar ansvar for sekretærfunksjonen i FA. Hanne 
Fevik tar dette med styret i Fuglehunden AS.  
 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

FA Krogh/Ranheim og ferdigstiller henvendelse til NKK. Brev sendes til 
RU før oversendelse til NKK 
 
RU-sekretær avklarer med styret i Fuglehunden sekretærfunksjon i FA 

FA 
 
 
RU-sekretær 

 

 
 

SAK 29/18 EVENTUELT  

DISKUSJON  

Marius orienterte om at han skriver en artikkel til Fuglehunden hvor RUs oppgaver og ansvarsområder beskrives. RU-
medlemmene oppfordres til å sende bilder av seg selv til Marius. 
 
Datagrunnlag fra NKK til Datahound har vist seg flere ganger å være mangelfulle. Det bør rettes en henvendelse til NKK med 
oppfordring om at uttrekksfiler som gjøres tilgjengelige må være. Det er ønske om klarere rutiner og eventuelle mangler i 
listene må varsles. Marius kontakter Heggertvedt, og forfatter et brev som sendes på høring før det evt sendes NKK.  
 
NBK ønsker en raskere oppdatering av oversikt over antall startende i VK. FKF oppfordres til å ta dette videre. Saken tas med til  
fysisk møte.   
 
RU-sekretær orienterte om positivt svar fra FKF vedr resultatbørs. Saken oversendt til BIT-gruppen, og sekretær følger opp. 
 
Det ble påpekt utfordringer med feil i epostadressene til dommerne registrert i NKK. Kan det være feil i systemet, eller bør 
listene oppdateres? I utgangspunktet ikke en RU-sak, men RU-sekretær tar dette med FKF-sekretær. 
 
 
NESTE MØTE 23.OKTOBER (telefonmøte) 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Bilder av RU-medlemmer oversendes til Marius Alle Snarest 

 
 
 
 
Sande, 1.9..18 
H.Fevik 


