
RU-MØTE 
REFERAT 16. JUNI 2016   

 

MØTETYPE RU-møte pr telefon 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), Robert K. Gill og Sven Tore Kittilsen 

(NPK), Eldri Kjørren (NISK), Gjermund Strømnes (NWK), Lars Farnes og Olaf Hafstad 
(NBK), Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby (NESK) Hans Einar Enoksen (FKF). 
Kai Rune Johannessen (NVK) deltok under sak om etiske retningslinjer møtet. 
Ikke møtt; Sverre Andersen og Geir Morten Søgård (NGK) 

 
Iver ønsket velkommen til møtet.  

 

 
 
 

SAK 20/16 VM DANMARK   

DISKUSJON  

Melby orienterte kort fra 1.uttak til VM. Innleid dansk dommer; Poul Rasmussen syntes at opplegget var bra og hundene gode.  
 
2.uttak arrangeres 14.august. Audun Kristiansen stiller der vederlagsfritt som dommer. Lorenzo W Hansen og Thomas Ellefsen 

er årets lagledere, henholdsvis for de kontinentale og de engelske raser.  
 
Det var enighet om at informasjon til deltakerne i forkant bør være bedre. Det kan også være ønskelig å legge fremtidige uttak 

samlet til en helg, kanskje i første halvdel av august.  
 
  

KONKLUSJONER Det legges en plan for bedret informasjonsflyt i forkant av uttak 2017. 

 
 

SAK 21/16 FELLES UNGDOMSARBEID   

DISKUSJON Forslag fra NPK om felles satsning overfor ungdom 

Robert orienterte om at NPK er forsinket med sitt innspill, med vil komme med et konkret forslag i løpet av kort tid. Forslaget 
sendes styrene i de øvrige klubbene. 

 

KONKLUSJONER NPK kommer med konkret forslag som sendes klubbene. 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

NPK kommer med innspill Robert Gill Senest 1.sept  

 

 
 

SAK 22/16 MØTEPLAN   

DISKUSJON Ønske om å sette en møteplan for resten av året 

Følgende møtedatoer for 2016 ble besluttet;  
3.oktober – telefonmøte 
21.november – telefonmøte (dagen holdes av, og bekreftes senere dersom behov) 

Eventuelt fysisk møte arrangeres i januar 2017. 
 
Fremtidige telefonmøter vil bli forsøkt avholdt via Skype. 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 



Påminnelse og agenda sendes ut i forkant av hvert møte. Sekretær  

 
 

SAK 23/16 SVAR HØRING FKF/NKK  

DISKUSJON Høring vedr Nordiske utstillinger 

Enoksen informerte om at FKF tidligere har argumentert overfor NKK ift kort utstillingssesong og utfordringer knyttet opp  mot å 
arrangere utstilling samtidig som det arrangeres NKK utstilling. Saken er videresendt til NKKs særkomite hvor den skal behandles 

29.8. FKF jobber med dette opp mot NKK. Kjørren oppfordrer til at det sendes et nytt innspill fra FKF direkte til NKKs særkomite.  
Enoksen oppfordrer klubbene til å sende inn innspill til FKF, slik at de kan forberede en sak til NKK RS. Det presiseres at det er 
ønskelig at saken kan avklares i særkomiteen. 
I forkant av kveldens møte er det kommet innspill fra flere av klubbene, både i form av egne skriv og som kommentarer på mail . 

Klubbene er i store trekk veldig samstemte og det ble enighet om noen presiseringer.  
 
 

KONKLUSJONER 

Sekretær sammenfatter innspill fra NISK/NGK og NVK og sender det til alle for endelig godkjennelse. 
Innspillet sendes fra RU-leder til FKF.  

 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Innspill sammenfattes og sendes ut Sekretær Uke 31 

 
 

SAK 24/16 EVENTUELT  

DISKUSJON  

VM 2017 – opplegg og informasjonsflyt settes opp som egen sak på neste møte.  
Etiske retningslinjer – Kai Rune Johannessen fra NVK informerte om etiske retningslinjer vedtatt av NKK HS. Flere av klubbene i 

gruppe 7 har i forkant av HS vedtaket svart på høringen til NKK. RU diskuterte konsekvenser av vedtaket. Det var ikke enighet i 
RU om at et felles svar til NKK, så eventuelle henvendelser vedrørende de vedtatte etiske retningslinjene får den enkelte 
raseklubb ta direkte mot NKK. 
 

Felles avlsråd. Sekretær sender medlemsliste til Jørgen Krabbedal som ble gitt oppgaven med å igangsette arbeid i FA. (ref 
referat RU møte 100616) 
 

Oppfordring fra FKF vedr innspill til saker og valg til NKK RS. Klubbene ble oppfordret til å sende inn evt saker til FKF.  
 
 
 

KONKLUSJONER  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

   

 
 

 
Drammen, 05.08.16 
H.Fevik 

 


