REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE
28.06.2012 kl 19.00 – 20.45

Til stede:

Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Referent:

Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget,
Petter Elvestad og Geir Heggertveit.
Reidar Nilsen og Robert Brenden.
Ellen B. Dobloug

Marte ønsket Reidar og Robert velkommen.
Sak 43/12:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 44/12:

Godkjenning av referat fra styremøte 08.06.2012
Vedtak: Godkjent.

Sak 45/12:

Post:
 Mail av 8. juni fra Eva Pedersen på vegne av NKKs jakthundkomite
vedlagt protokoll fra komiteens møte 25. april. Vedtak: Tas til
orientering. Reidar og Robert har ikke fått mail. Blir ettersendt.
 Mail av 8. juni fra Norsk Breton Klubb om at klubben må avlyse sin
høstprøve 24.-26. august da klubbens prøveledelse har meddelt at de
har store vansker med å avholde prøven innen de kvalitetsrammer som
NKK krever for slike prøver. Vedtak: Tas til orientering. Reidar og
Robert får mail.
 Kopi av mail av 11. juni fra Kjell Bräster til Jan S. Ulvin i saken trening
av norske fuglehunder i Sverige. Bräster svarer at SKKs
Jakthundkomite kan behandle en klage i tilfelle svensk klubb har avslått
en norsk klubbs søknad, men de må gis frihet til å besøke treningen og
må få opplyst hvor og når treningen skal skje. De kan derimot ikke
overprøve en svensk klubbs avslag når det gjelder trening på utsatt fugl,
ettersom dette faller dels under ansvaret som er regulert i avtalen, dels
under den avtale som SKK, Svenska Jägerförbundet, lantbrukarnas
Riksförbund, Sveriges Jordägerforbund samt Sveriges
Yrkesjägerförening sammen har gjort. Vedtak: Tas til orientering.
 Mail av 14.6. fra Stig Brathaug vedlagt referat fra møte i
Jakthunddivisjonen 12. juni. Vedtak: Tas til orientering.
 Mail av 14. juni fra NKK v/Dagny Wangensteen vedlagt brev til NKKs
medlemsklubber og –forbund fra Espen Engh. Saken gjelder å definere
begrepene benkeforslag og endringsforslag slik det fremkommer av
lovmalen for klubber, §3-4 punkt g. Lovkomiteen i NKK har utredet
spørsmålet og har kommet med følgende konklusjon: ”Endringsforslag
er forslag innen samme sak som fra før av er satt opp som sak på
årsmøtet, - benkeforslag er nye forslag som fremmes på årsmøtet”.
Lovkomiteens uttalelse var enstemmig. Vedtak: Tas til orientering.
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Sak 46/12:

Handlingsplanen: Fordeling arbeidsoppgaver (se vedlegg).
Marte: Leder, og samme oppgaver som tidligere.
Kjell: Nestleder, og noe justering på oppgaver.
Nils: Styrets representant i DU. Oppgaver som tidligere.
Petter: Noen av de samme oppgavene som tidligere, men utvidet med noen
oppgaver.
Geir: Samme oppgaver + IT-ansvar.
Robert: Aversjonsdressur. Utdannelse utstillingsdommere ( Marte forespør
foreslåtte personer til å delta i komiteen.) Modell og skisse utarbeides og
fremlegges NKK. Styrets representant i kombinert dommerutvalg.
Reidar: Instruktørutdannelse. NJFF-avdelinger fuglehundgrupper. Jaktprøver
før båndtvangen oppheves: Her må det utarbeides en sak som må ut på høring
og deretter fremlegges neste RS for vedtak. Reidar får mandat fra styre til å
rekruttere nødvendige personer. Innen utgangen av året bør det ha kommet inn
forslag fra klubbene.

Sak 47/12:

IT-problematikken/Møter med NKK
Geir orienterte fra møte med NKK tirsdag 26.6.
Det viser seg at NKK har et IT-stystem som ikke har vært vedlikeholdt og
oppgavene har det ikke vært tatt tak i. Dette har medført at NKK nå står foran
en formidabel oppgave med å fornye og forbedre systemene slik at de kan
levere de tjenester medlemsklubbene forventer. Et slik oppgave vil kreve store
investeringer og dedikerte ressurser for å komme opp igjen på et
minimumsnivå. NKK har i dag en avtale med et annet selskap, Origin i
Stavanger, om levering av tjenester. Vedtak: Det må sendes en orientering til
medlemsklubbene som en midlertidig redegjørelse for hva som skjer. Geir
og Nils utarbeider forslag til endring i tekst, sendes til styret, og deretter
ut til medlemmene. Geir melder tilbake til IT-sjef Torbjørn Dybdahl at
Geir, Terje Tvedt og Odd Harald Sørbøen bidrar med kompetanse når
det gjelder Dogweb Arra.

Sak 48/12:

Brev fra Tromsø Hundeklubb, fuglehundgruppa
FKF har mottatt en henvendelse fra ovennevnte klubb datert 20.6.12 hvor det
informeres om at klubben ønsker å innføre begrensning på gyldigheten av
bufebevis til maks 2 år på høstjaktprøver hvor det kan befinne seg beitedyr i
terrengene, og i den anledning ønskes en kommentar fra FKF om styrets syn på
saken. Vedtak: 1. Nils lager utkast et brev til Tromsø hundeklubb,
fuglehundgruppa. 2. Petter og Nils går gjennom siste 5 årene og ser på
innrapporterte tilfelle hund jager sau, ser på alder på hund etc.

Sak 49/12:

Løpende regnskapsføring, kfr. revisjonsrapport FKF RS
P.g.a. det meget høye antall bilag, blir det en utfordring i 2013, i.o.m. at man
da får 3 måneder kortere frist på å avslutte regnskapet, enn det som tidligere
har vært tilfelle - gitt at RS fortsatt skal avvikles første uke i juni.
Da vil nok "revisors kommentar" om en mer løpende kontering og ajourføring
osv. være helt nødvendig. Det bør imidlertid vurderes å gjøre kvartalsvise
avstemminger (som ikke er helt uvanlig), for å unngå at hovedoppgjøret/avstemmingen skal dekke hele 15 måneders perioden. Budsjettet bør derfor
også endres i hht dette.
Det samme gjelder tid tilgjengelig til endelig avslutning av regnskapet, som er
relativt tidkrevende. Vedtak: Petter og Ellen lager nytt budsjett og sender
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dette til styret, deretter sendes dette til medlemsklubbene.

Sak 50/12:

Lovkomiteen.
Møte i går. Nils orienterte. FKFs lover og kommentarer må godkjennes av
NKKs hovedstyre for godkjenning. Marte sender inn dette. Vedtak: Det vil
bli lagt ut informasjon på FKFs webside som viser til vedtak 3.1.: FKFs
lovkomite lager lovmal ferdig for rase- og distriktsklubber, slik at dette
trenger man ikke gjøre selv! Nils lager forslag til tekst.

Sak 51/12:

Eventuelt
Forslag til styremøter ut 2012:
10. august – fysisk møte på Kongsvold ?
18. september kl. 1900 telefonmøte
16. oktober kl. 1900 telefonmøte – evt. tirsdag 30. oktober?
20. november – fysisk møte på Gardermoen kl. 1700 – om det blir møte 30.10.,
flytte til 4. eller 11. desember?
Møte med Statskog .
Petter og Kjell deltok fra K/H-komiteen. Fredrik Aalerud hadde forfall. Frode
Midtlund Knudsen og Trond Berger møtte for Statskog. Et konstruktivt møte. I
hht. driftsavtalen overtatt nå FKF formannsvervet. Det vil bli laget et referat fra
møtet.
Ulovlig trening på terrengene har vært en utfordring tidligere. FKF har
informert om dette ved opprop på Kongsvold og Hjerkinn under prøver. Iflg.
Statskog har ulovlig trening moderert seg noe. Statskog og SNO går oppsyn
også på de terrengene som brukes under jaktprøvene.
Taksering i 2012 er ikke avklart ennå. Rypeprosjektet er ferdig og rapporter
kommer i nærmeste fremtid.
Statsskog har flere blogger. Den ene heter ”Rypejeger”, og Statskog spurte om
vi ikke kunne legge en link til denne på vår webside. Styret vil vurdere dette.
Nasjonal arena for fuglehundsporten ble også diskutert.
Godtgjørelse til lagledere under VM
Det må i utgangspunktet sendes inn en søknad fra lagledere i VM dersom man
har behov for økonomisk bidrag. Foreløpig har det ikke kommet inn noen
søknad utover søknad på vegne av deltagere. Eventuelle søknader må
disponeres innenfor det beløp vi har satt på budsjettet.

Neste styremøte:

23. oktober kl. 1700 på Garder Kurs og Konferansesenter.

Referent: Ellen B. Dobloug

3

