Lovkomiteen i FKF foreslår 10/4 2012 følgende endringer til:

Kommentarer til lover for Fuglehundklubbenes Forbund
Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX.
Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Fuglehundklubbens Forbund (FKF) er et forbund i Norsk Kennel Klub (NKK) for klubber som
driver med stående fuglehund. Dette kan være rene fuglehundklubber, fuglehundgruppa i
hundeklubber, fuglehundgruppa i lokallag av Norges Jeger og Fiskeforbund (NJFF) samt
raseklubber for stående fuglehunder.
Et sentralt element i FKF er at raseklubbene i FKF fortsatt skal ha ansvaret for de raser de
selv representerer og for utviklingen av disse. Det betyr at i forhold som angår raseutvikling,
har raseklubbene et særlig ansvar og posisjon. Dette gjelder den enkelte raseklubb, eller
raseklubbene samlet gjennom raseutvalget (RU) i saker av felles karakter for raseklubbene.
NKK er gitt det formelle raseansvaret for alle raser i Norge. NKK delegerer raseansvaret til
den enkelte raseklubb. Det at klubbene ikke lenger har direktemedlemskap i NKK hindrer
ikke at NKK fortsatt kan gi klubbene raseansvaret for sine raser. Formelt skal det være
nedfelt i raseklubbenes lover hvilke raser de er gitt raseansvaret for. Lovene skal ha innhold
etter NKKs lovmal og må godkjennes av NKK.
Aktiviteten med hund og engasjementet for hundeeiere foregår i stor grad i distriktene og i
distriktsklubbene. Dette gjelder både arbeid med hund og praktiske forhold rundt organisert
aktivitet med fuglehund.
FKF er et fellesskap hvor demokratiske prosesser ligger til grunn for avgjørelser og
bestemmelser. Det betyr at klubber som ikke er enig i en avgjørelse, kan fremme forslag for
Fuglehundtinget og få en demokratisk behandling av saken. Klubber vil da kunne oppleve at
deres interesser kan komme i konflikt med flertallets ønsker.

§1-2 Formål
FKF er en frivillig overbygning av fuglehundklubber i Norge. FKF er et forbund i NKK med de
fordeler og forpliktelser dette innebærer. Ved at FKF er et reelt forbund i NKK, har
forbundet forslagsrett og stemmerett på NKKs representantskapsmøte (RS). Videre har FKF
uttalerett på vegne av medlemsklubbene i saker som sendes medlemsklubbene fra NKK.
Dette gjør at fuglehundklubbene står samlet og sterkere innad i NKK.
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FKF skal arbeide for:
- Bedre betingelsene for og adgangen til bruk av fuglehund til jakt.
- Høyne hundenes prestasjoner og jaktkulturen gjennom fuglehundprøver og
kursvirksomhet.
- Bidra til et samfunnsmessig ansvarlig hundehold.
- Fastlegge premissene for prøvesportens videre utvikling for stående fuglehunder.
- Fastlegge terminlister for fuglehundprøver og utstillinger for raser tilsluttet FKF.
- Utarbeide og revidere regelverket for fuglehundprøver.
- Utdanne og autorisere prøvedommere, og følge opp dommernes arbeid gjennom
kursvirksomhet og praktiseringsregler.
- Sørge for at dommerstanden er oppdatert ved etterutdanning av jaktprøvedommere.
- Veilede medlemsklubbene i forhandlinger med grunneiere og andre vedrørende terreng for
prøver og andre arrangementer.
- Deltagelse i den offentlige debatt samt i lov- og regelforberedende arbeid som vedrører
bruk av stående fuglehund.
- Veilede klubbene der hundeloven og lokal praktisering av denne kan medføre hindringer
for aktivitet med stående fuglehunder.
- Bistå medlemsklubbene i praktiske spørsmål.
FKF er gitt ansvaret for NKKs internasjonale forpliktelser når det gjelder stående
fuglehunder. Dette gjelder ved oppnevnelse av FCI-representanter for de engelske og
kontinentale raser. I tillegg skal FKF ivareta samarbeidet med de andre nordiske
kennelklubbene i fuglehundsammenheng. Samarbeid mellom de enkelte lands
spesialklubber ivaretas av raseklubbene. Dette kan være avlsmessige samarbeid,
landskamper og lignende.
En klubb tilknyttet FKF har alltid muligheten til å jobbe demokratisk for å få endret på
forhold i FKF.
§1-3 Definisjoner
Komite: NKK har en rekke fagkomiteer som vedrører fuglehundklubbene. Disse har helt eller
delvis representasjon fra FKF. Fagkomiteene (FK) for høyfjell og lavland, skog og kombinert
består av medlemmer valgt av FKFs styre. Fuglehundtinget velger FKFs representant til NKKs
jakthundkomite (NJK). Det forutsettes at NKK har utarbeidet mandat for sine komiteer, og at
FKF har uttalerett i forbindelse med fastsettelsen av disse.
Utvalg: FKF har flere utvalg som rapporterer til FKFs styre eller Fuglehundtinget. Per i dag
gjelder dette Dommerutvalget, Kombinertdommerutvalget, Derbyutvalget,
Utstillingsutvalget, Samordningsutvalgene og Kongsvold-/Hjerkinnutvalget som består av
medlemmer valgt av FKFs styre. Raseutvalget og distriktsutvalget konstituerer seg selv. Det
må vurderes om det er hensiktsmessig å ha et eget distriktsutvalg da oppgavene ivaretas av
styret i FKF og samordningsutvalgene. I de siste årene har ikke distriktsutvalget hatt saker til
behandling.
Det kan oppnevnes utvalg når styret ser det hensiktsmessig eller Fuglehundtinget ønsker
dette. Det skal utarbeides instruks for alle utvalg. Dersom det er utvalg som på noen måte
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skal samarbeide med andre deler av NKK, skal mandatet godkjennes av NKK for å sikre
legitimitet i NKK-organisasjonen.
Begrepet FKF betyr ikke FKFs styre, men en bredere forståelse av organisasjonen. I ulike
sammenhenger kan FKF derfor bety FKFs Raseutvalg, FKFs Fagkomiteer osv.
§1-4 Tilknytning og organisering
Medlemsklubbene har gjennom et vedtak på FKF RS i 2008 bestemt at FKF skal bli et reelt
forbund i NKK. Et reelt forbund kan bare oppnås ved at FKF får medlemsavtale med NKK.
Raseklubbenes kynologiske ansvar er ikke knyttet til det å ha egne medlemsavtaler med
NKK, men ved at ansvaret delegeres den enkelte raseklubb av NKK.
En del av ordlyden i FKFs lover finner man også i NKKs lover. Hensikten med dette er å
klargjøre for medlemmene at FKF er en del av NKK og underlagt NKKs lover.
NKK har vedtatt en lovmal som skal innarbeides i rase- og distriktsklubbenes lover. Denne
lovmalen regulerer klubbens plikter og rettigheter i forholdet til NKK. Klubbenes nye lover
sikrer klubbene tilgang til hundeinformasjon via NKKs datasystemer og dataprogrammer for
jaktprøve og utstillingsarrangører. Samtidig beskrives klubbenes eventuelle raseansvar og
forpliktelser.
FKF er organisatorisk overordnet sine medlemsklubber, men prinsippet om delegering skal
ivaretas så langt som praktisk mulig.
Generelt er det FKF som skal ha kontakten med NKK, men i saker som gjelder den enkelte
klubb kan denne gå utenom FKF. Det er spesielt raseklubbene som kan ha slike ønsker og
behov i forhold som berører raseansvaret for den enkelte rase. Dersom saken berører flere
av FKFs medlemsklubber, skal saken sendes via FKFs styre.
FKF er et forbund i NKK. De klubber som ønsker å være medlemmer i FKF må være lojale mot
forbundet, forbundets lover og de retningslinjer fellesskapet har vedtatt. For å unngå
dobbelkommunikasjon mellom FKF, FKFs medlemsklubber og NKK, er det viktig at klubbene
bruker FKF i sin kommunikasjon videre opp i NKKs organisasjon. Ved sitt medlemskap i FKF er
klubbene forpliktet til dette. Videre vil NKK være forpliktet til å sende saksdokumenter til
FKF, som har ansvaret for å distribuere dette til sine medlemsklubber.
Klubber er medlemmer i FKF. Enkeltpersoner er medlemmer i FKFs medlemsklubber.
Enkeltpersoner kan derfor ikke ta opp saker direkte med FKF, men eventuelt reise disse via
sin egen medlemsklubb.
FKF skal legge fram for medlemsklubbene den informasjon som kommer fra NKK eller andre i
saker som berører klubbene. Medlemsklubbene skal få uttale seg, og FKF er ansvarlig for at
det leveres et felles svar som avspeiler majoritetens ønsker.
Fagkomiteer og utvalg skal i størst mulig grad arbeide uten direkte innblanding fra styret.
Styret har imidlertid det overordnede ansvaret overfor NKK og Fuglehundtinget, og kan og
skal gripe inn der komiteer og utvalg ikke arbeider i samsvar med de overordnede organs
ønsker og intensjoner.
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FKF har direkte og gjennom NKK avtaler med NJFF. Det gjør at FKF skal delta i saksbehandling
og i forhandlinger mellom NKK og NJFF i saker som berører FKF.
FKF består av medlemsklubbene, som gjennom Fuglehundtinget har posisjon til å styre FKF i
den retning de ønsker. FKF er delegert ansvaret for arbeidet med stående fuglehunder i NKK.
Raseutvalget har ansvaret for det felles arbeid med rasene, mens de enkelte raseklubber
selv har ansvaret for sine raser. Av andre delegerte oppgaver nevnes blant annet
dommerutdanning, forvaltningen av Kongsvold-/Hjerkinnområdene og fagkomiteene for
jaktprøver.
FKF og dens medlemsklubber kan komme i en situasjon der retningslinjer og krav fra andre
deler av NKK ikke er forenelig med det hundehold som bedrives av enkeltmedlemmer og
klubber i FKF. FKF skal bidra til at man får ordninger som er forenelig med våre tradisjoner og
behov.
FKF skal være medlem av jakthunddivisjonen (JD). Alternativt en tilsvarende uformell
sammenslutning av jakthundklubber dersom JD ikke lenger er formålstjenelig for FKF. JD
eller tilsvarende organisasjon, jobber politisk utenfor NKKs formelle organer. Dette gir oss
stor politisk innflytelse ovenfor det øvrige NKK og i andre sammenhenger hvor størrelse og
samhold blant jakthundrasene er av avgjørende betydning. Dette gjelder spesielt i
forbindelse med NKK RS, men og i enkeltsaker. I den daglige drift forholder alle forbundene
seg primært til NKKs jakthunddivisjon (NJK), men også til de enkelte avdelingene i NKK.
§2-1 Medlemskap
Raseklubbene er i en spesiell stilling i FKF. De skal sikres at de fortsatt har styringen på
utviklingen av de raser de representerer. I saker av avlsmessig stor betydning har derfor
raseklubbene eksklusiv rett til å fatte avgjørelser. Det videreføres at rasestandarden og
eventuelle endringer i denne, er et forhold som utelukkende er den aktuelle raseklubbens
eget ansvar. Videre har raseklubbene samlet et ansvar for å fastsette championatregelverk,
både på utstilling og på jakt. FKF har felles championatregelverk for sine raser. Det betyr at
det kan fastsettes flere championattyper innenfor jaktchampionatet slik det tidligere har
vært gjort (NJCH og NJ(k)CH), og at alle raser har anledning til å oppnå disse på de samme
betingelser.
Saker av helsemessig karakter er raseklubbenes domene alene. I slike saker kommuniserer
medlemsklubbene direkte med NKK eller den institusjon de ser formålstjenelig.
Deler av jaktprøveregelverket ligger i et grenseland når det gjelder raseansvar. Norsk
tradisjon har vært at alle raser har samme jaktprøveregelverk. Dette er en viktig årsak til den
høye standard fuglehundene har i Norge. Dette videreføres ved at jaktprøveregelverket
fortsatt skal være felles for alle raser tilsluttet FKF. Endringer i jaktprøveregelverket skal
behandles på samme måte som tidligere, hvor alle klubber tilsluttet FKF kan komme med
endringsforslag. Disse blir sendt på høring via dommerutvalget i FKF og hvor de lokale
dommerutvalg gjennom sine klubber skal høres. Fuglehundtinget stemmer tilslutt over de
innkomne endringsforslagene. Vedtaket sendes deretter NKK for endelig godkjenning.
Regelverket for NM-lag er et forhold utelukkende for raseklubbene.
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Raseklubbene har ansvaret for utviklingen av sine raser. I dette ligger et ansvar og en rett til
å regulere forhold rundt jaktprøver og utstillinger som har direkte betydning i avlsmessig
sammenheng. Antall championer vil påvirkes av vilkårene for å oppnå championat. På
utstilling vil dette være antall utstillinger totalt og i hver region av landet, samt antall store
certifikat per år for hver rase. På jaktprøver vil det være antall jaktprøver totalt og i hver
region samt antallet Cacit per sesong og fordelingen av disse. Det er FKFs styret eller det
oppnevnte utvalg som etter fastlagt instruks regulerer terminlisteoppsettet for jaktprøver og
utstillinger. Også overfor NJFF-klubber kan raseklubbene eller den de gir en slik fullmakt,
regulere tildelingen av jaktprøver og utstillinger, jfr overenskomsten mellom NJFF og NKK pkt
2.1 og 2.6.
Raseklubbene har uttalerett i forbindelse med autorisasjon av utstillingsdommere for sine
raser.
Raseklubber med ansvar for stående fuglehunder og distriktsklubber for stående
fuglehunder kan bli medlemmer av FKF. Det er ikke ekskluderende at distriktsklubben også
arbeider med andre grupper av hunder, men det er en forutsetning at klubben har en egen
gruppe for stående fuglehunder.
Fuglehundgruppa i lokallag av NJFF kan også søke medlemskap, jfr. avtale mellom NKK og
NJFF.
Ved opptak av nye medlemmer kreves det 2/3-flertall av de avgitte stemmer på det aktuelle
Fuglehundtinget. Ved opptak av eventuelt nye klubber i FKF må en vurdere hvor finmasket
en ønsker nettverket av FKF-klubber. Det må stilles krav til at klubben kan ha et tilstrekkelig
antall medlemmer for å få nok kompetente tillitsvalgte som kan drive klubben over tid. Dette
vil sikre aktivitet og god organisering uten å komme i konflikt med allerede etablerte
klubber.
§2-4 Opphør av medlemskap
Det er kun klubber som oppfyller kravene i lovteksten som kan være medlem i FKF.
Enkeltpersoner kan ikke være medlem av FKF og har heller ingen direkte rettigheter i FKF .
Klubbene viderefører sitt medlemskap i NKK gjennom sitt medlemskap i FKF og mister ikke sine
rettigheter til hundedata lagret hos NKK.

§2-5 Disiplinære reaksjoner
Saksgangen for disiplinære saker som tas opp av medlemsklubbene skal gå via FKF til NKK.
FKF har uttalelsesrett i disiplinære saker.
Dersom styret får saker fra medlemsklubbene som disse ønsker behandlet av
disiplinærkomiteen i NKK og som etter styrets mening har generell interesse, skal styret ta
opp dette på et bredere grunnlag.
§2-6 NKK Representantskapsmøte
FKF samordner forslag på saker til NKK RS fremmet av medlemsklubben eller styret i FKF.
Innkomne forslag som ønskes fremmet av medlemsklubbene eller styret, sendes
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medlemsklubbene med styrets innstilling. Flertallet basert på klubbens størrelse, avgjør om
det enkelte forslaget skal fremmes for NKK RS. Styret har et ansvar for at klubbene blir hørt.
Klubbene kan ikke selv sende inn saker direkte til NKK RS.
FKFs styre skal sende saker og forslag til valg på NKK RS på høring blant medlemsklubbene.
FKFs delegater til NKK RS stemmer etter de vedtak og intensjoner som ligger i flertallets
ønsker, men kan bli fristilt hvis forutsetningene endrer seg.
Styret kan velge å legge Fuglehundtinget slik at forslag fra medlemsklubbene til NKK RS kan
bli behandlet der.
Styret i FKF varsler medlemsklubbene om de frister som gjelder for innsending av saker til
NKK RS. Saker som ønskes fremmet sendes FKF innen egen fastlagt frist.
§2-7 – Habilitet
Lovenes bestemmelser om plikten til å vurdere spørsmålet om habilitet i aktuelle saker
sikrer det objektive grunnlaget for avgjørelsene. Tillit og respekt for avgjørelser er viktig for
at det ikke kan reises tvil om at en tillitsvalgt ved sin deltakelse ikke har spesielle interesser
personlig eller som ansatt.
§3-1 Høyeste myndighet
Fuglehundtinget er en anledning for klubbene og styret til å fremme saker av felles interesse
som bør avgjøres av fellesskapet. Styret må imidlertid ha et handlingsrom og gis mandat til å
ta avgjørelser i den daglige drift av forbundet innenfor rammer vedtatt av Fuglehundtinget,
eller rammer nedfelt i instrukser og mandat for komiteer og utvalg.
I saker som angår felles interesse i raseforvaltning, avlsrelaterte spørsmål, championatregler,
regelverk for NM-lag samt avlsrestriksjoner og krav, har bare raseklubbenes representanter
forslags- og stemmerett.
Ved skriftlig avstemming når det foreligger bare en kandidat, må kandidaten ha minst 50 %
av de avgitte stemmene. Blank stemme er også avgitt stemme. Forutsetningen for å kunne
stemme blankt, er at avstemminga foregår skriftlig.
Krav om skriftlig avstemming kan kun framsettes av de stemmeberettigede representanter.
Fuglehundtinget avholdes hvert år innen 30.6. Regnskaps- og budsjettår går fra 1.4 til 31.3.
Det gir bedre samsvar mellom budsjettdisponering og regnskap, da regnskapsåret ved en slik
organisering ikke har kommet så langt at en betydelig del av midlene allerede er disponert.
Tidspunktet for avholdelse av Fuglehundtinget bestemmer hvilket steg i prosessen forut for
NKK RS som medlemsklubbene kan behandle mens de er fysisk samlet. Ved å avholde
Fuglehundtinget før fristen for innsending av saker til NKK RS, ivaretas den demokratiske
prosessen internt i FKF for medlemsklubbenes saker til NKK RS. Dette vil gå på bekostning av
at klubbene samles for en felles behandling av alle innkomne forslag til NKK RS. Det er styret
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i FKFs ansvar å sørge for en prosess forut for NKK RS som ivaretar flertallet i FKFs vilje.
(Medlemsklubbens stemmetall på Fuglehundtinget).
§3-2 Møte- og stemmerett
En klubb kan møte med representant og varerepresentant, hvor begge har talerett, men
bare representanten har stemmerett. Representanter for FKFs forskjellige utvalg og
komiteer kan møte på Fuglehundtinget uten stemmerett, men med talerett i de saker
vedkommendes verv omfatter. NKKs representanter møter med talerett i alle saker, men har
ikke forslags- eller stemmerett.
Fullmakt kan gis etter fristen for innmelding av medlemsklubbenes representanter. Fullmakt
kan også gis under møtet.
Personer over 15 år er valgbare til alle verv og kan delta med fulle rettigheter på
Fuglehundtinget forutsatt at de er valgt til å representere sin medlemsklubb.
§3 -3 Innkalling.
Saksliste og saksdokumenter sendes ut fra FKF sekretariat til alle medlemsklubber og legges
ut på FKFs nettside innen gjeldende frister.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter må være sendt ut og være tilgjengelig for
medlemsklubbene senest 4 uker før Fuglehundtinget avholdes. Som en del av
saksdokumentene hører revisjonsrapport, valgkomiteens innstilling (jfr. § 3-4, pkt h) og alle
innsendte forslag til valgkomiteen.
§3-4 Fuglehundtingets oppgaver
Årsrapporter fra utvalgene behandles separat på bakgrunn av utvalgenes delegerte
myndighet og ansvarsområde.
Fuglehundtinget velger nestleder. Dette sikrer Fuglehundtinget kontroll over hvem som skal
tre inn som leder dersom den Fuglehundtinget har valgt, fratrer vervet. NKKs lovmal krever
at ekstraordinært Fuglehundting deretter gjennomføres.
Lovenes bestemmelser gjør at det ikke kan fremmes benkeforslag under valg, med unntak av
når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg undervegs i
prosessen. Alle forslag fra medlemsklubbene fremmet innen fristens utløp skal være en del
av saksdokumentene, og skal kunne stemmes over dersom forslaget til kandidater fremmes
på nytt under valget på Fuglehundtinget.
§4-2 Vedtak og representasjon
Styret treffer som hovedregel sine beslutninger etter at medlemsklubber, utvalg og komiteer
i den aktuelle saken er hørt. Saker av stor prinsipiell eller for klubbene allmenngyldig
betydning, skal høres blant medlemsklubber og/eller aktuelle utvalg og komiteer.
Leder, eller den som styret utnevner, tegner for FKF. I dette ligger rett til prokura,
anvisningsrett og signatur for forbundet.
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§ 4-3 Styrets oppgaver
Utvalg kan velges av Fuglehundtinget og utnevnes av styret, mens raseutvalgets
sammensetning avgjøres av raseklubbene.
Styret har ansvaret for den daglige drift av FKF. De innhenter den informasjon de trenger for
å fatte sine vedtak fra NKK, NJFF, medlemsklubber, utvalg, komiteer og ellers der hvor det er
naturlig å innhente saksopplysninger. Styret svarer for sine avgjørelser og handlinger overfor
medlemsklubbene på Fuglehundtinget.
Ved frafall av leder trer vanligvis nestleder inn i leders sted. I leder og nestleders fravær
organiserer styret de ulike oppgavene i styret i perioden fram til Fuglehundting eller
ekstraordinært Fuglehundting avholdes.
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteens adresse er FKFs sekretariat.
Valgkomiteen mottar forslag til kandidater på valg og kan selv fremme forslag på kandidater.
§5-2 Revisor
Revisors beretning er en del av saksdokumentene til Fuglehundtinget og skal være utsendt
innen fastsatt frist.
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