REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER
23.10.2012 kl 15.40 – 20.30

Til stede:

Styremedlemmer:

Fravær:

Varamedlemmer:
Styremedlem:
Varamedlem:

Referent:

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

Sak 52/12:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent.

Sak 53/12:

Godkjenning av referat fra styremøte 28.06.2012
Vedtak: Godkjent.

Sak 54/12:

Post:
1. Mail av 29. juni fra NKK V/Mette Johansen vedlagt tiltaksplan for NKK
2013-2015. Det inviteres til å komme med innspill med frist 13. august
2012. Mailen ble videresendt FKFs medlemsklubber 29.6. med frist 1.
august med å komme med innspill til FKFs styre. FKF har sendt en
generell betraktning om at planen var for omfattende og generell. Vi
har ikke mottatt noen innspill fra noen klubber. Vedtak: Tas til
orientering.
2. Mail av 30.6. fra Norsk Gordonsetterklub vedlagt NGKs svar på høring
vedr. NKKs raseforvaltning. I tillegg det kommet svar fra alle de andre
raseklubbene unntatt Norsk Münsterländerklubb og Norsk
Weimaranerklubb. Det ble sendt samlet høringssvar med en generell
kommentar fra FKF 6.8.2012. Se sak 71/12. Vedtak: Tas til
orientering.
3. Mail av 2. juli fra RU v/Pål Andersen hvor det opplyses at raseklubbene
sender sitt svar til FKF vedr. raseforvaltning, og at halekuperingssaken
er blitt besvart samlet fra NWK, NBK og NVK innen fristen 1. juli.
Vedtak: Tas til orientering. Når det gjelder raseforvaltning ble
saken likevel oversendt FKF, se ovennevnte sak. Når det gjelder
halekupering, se senere sak.
4. Kopi av mail av 12. juli fra NKK v/Eva Pedersen utsendt diverse
raseklubber vedlagt FKFs forslag til mediekommunikasjon og reklame
på jaktklubber. Høringssvar settes til 12. oktober 2012. Vedtak: Vi
avventer svar i saken.
5. Kopi av mail av 12. juli fra NJK v/Eva Pedersen vedr. anke på vedtak i
NJK i sak 18/12. Saken ble lagt fram for NKKs Jakthundkomitè i møte
den 14. juni og NJK vedtok å følge fagkomiteens forslag til vedtak:
Klagen avvises. Vedtak: Saken tas til etterretning.
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6. Kopi av mail av 17.7. fra NKK v/Eva Pedersen til diverse raseklubber
vedlagt prøvedommeres etiske innhold som nå er revidert. NKK har
opprettet en egen side hvor informasjon til dommere og instruktører
etter hvert vil bli lagt ut. FKF sendte svar og merknader 7. august og ba
NJK behandle dette. Kan ikke se å ha fått noe svar. Vedtak: Saken
purres av Nils.
7. Mail av 18. juli fra NJK v/Eva Pedersen med informasjon om at NJK i
møte 14.7. behandlet bl.a. fordeling av midler til dommerutdanningene
på prøvesektoren. Regnskap etterspørres slik at klubbene kan få
overført midler. Vedtak: Tas til orientering.
8. Mail av 25. juli fra Arnfinn Holm, leder i ND-komiteen, hvor det
fremmes forslag om nytt medlem i komiteen for 2013, Odd Harald
Sørbøen. Arnfinn Holm trer ut av komiteen etter 3 år. Vedtak: Saken
er tidligere behandlet via mail og et enstemmig styre vedtok at Odd
Harald Sørbøen er oppnevnt som nytt medlem av i ND-komiteen og
komiteen er informert om at Sørbøen er oppnevnt som nytt
medlem av ND-komiteen fra 2013. Styret takker Arnfinn Holm for
meget vel utført innsats til fellesskapets beste.
9. Kopi av mail fra NKK v/Eva Pedersen vedr. rapport på KV Tiurjegerens
Lady Gaga, reg. NO42270/09 som har jaget rådyr under Rogaland FKs
prøve 28.-30.10.2011. Hunden utestenges i 12 mndr. Klagefrist er satt
til 24. august 2012. Vedtak: Tas til orientering.
10. Mail fra Harstad & Vesterålen FK av 3.8. om at deres høstprøve ref.
51.12014 må avlyses i mangel av dommere. Vedtak: Tas til
orientering.
11. Mail av 6.8. fra NJK V/Eva Pedersen med informasjon om at NJK i
møte 4.8. har vedtatt at dommerutdanningen på fugl skal tildeles kr.
420.000,-. Regnskap må oversendes før utbetaling kan skje. Vedtak:
Regnskap er under utarbeiding og blir oversendt. For senere år vil
vi be NJK om at deres lovnad om at spesifisert regnskap ikke er
nødvendig blir effektuert.
12. Den 6.8. oversendt protokoll av møte i NJK 4.8. Vedtak: Tas til
orientering.
13. Mail av 28. august fra Kai-Rune Johannessen på vegne av NWK, NBK
og NVK vedr. høringssvar angående kupering. Klubbene ønsker positiv
støtte fra FKF overfor NKK. FKF sendt 7.9. brev til NKK v/Espen
Engh i sakens anledning med den støtte som ble etterspurt, selv om
henvendelsen fra Kai-Rune Johannessen kom en måned etter
høringsfristen og FKF tidligere hadde mottatt mail – se pkt. 3 – om at
denne saken skulle håndteres innad i RU
Espen Engh svarte i mail 7.9. at høringsfristen var 25.7. og han vedla
NKKs høringssvar samt oppsummering av raseklubbenes respons.
Vedtak: Tas til orientering.
14. Kopi av mail av 29.8. fra NKK v/Eva Pedersen vedr. LV Fjordlandets
Hero, reg.nr. NO39974/10 som har vist uønsket adferd under Møre og
Romsdal sin prøve 17.-18. mars 2012. Saken er behandlet av NJK med
vedtak om at LV Hero utelukkes fra jaktprøver i 6 mndr. Vedtaket kan
påklages med frist 21.9.2012. Vedtak: Tas til orientering.
15. Kopi av mail 5. september fra NKK V/Eva Pedersen vedr. hund GS
Arefjells Garp, 00115/08, som har vist uønsket adferd under Hallingdal
FK’s prøve 9.-12. mars. Vedtak: GS Garp utestenges fra jaktprøver i ett
år. Klagefristen er satt til 28. september 2012. Vedtak: Tas til
orientering.
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16. Mail av 12.9. fra Norsk Bretonklubb som ønsker å fremme forslag om
endring av tidspunkt for NM Høyfjell slik det fremgår av vedlagte brev.
Vedtak: Tidspunkt for NM Høyfjell ble fastsatt av FKF RS i 2010.
Styret i FKF eller RU ikke har myndighet til å fatte endringsvedtak
i denne saken. Saken må derfor eventuelt fremmes som forslag til
Fuglehundtinget 2013 og en eventuell endring kan tidligst finne
sted 2014.
17. Mail av 19. september fra NKK V/Janne Gregersen utsendt alle NKKs
medlemsklubber/forbund og regioner vedr. oppnevning av medlemmer
til HS-oppnevnte komiteer 2013, deriblant Jakthundkomiteen. Vedtak:
Marte sender brev til NKK for å gjøre dem oppmerksom på den
prosessen vi har for å velge representant til NJK. Kjell Enberget
ble valgt som NJKs representant på FKF RS juni 2012.
18. Kopi av mail til raseklubber av 24. september fra NKK v/Kristin
Aukrust vedlagt informasjon om rasespesifikke avlsstrategier (RAS).
Vedtak: Tas til orientering. (Dette er RU’s ansvar).
19. Brev 24.9. fra NKK v/Dagny Wangensteen med invitasjon til å delta i
NKKs åpent dialogmøte søndag 11. november kl. 10-15 på Scandic
Airport Hotel, Gardermoen. Påmeldingsfrist 23. oktober 2012. Vedtak:
Ellen melder på 2 personer. Navn kommer senere.
20. Mail av 2. oktober fra Klubbinfo NKK om at NKK har bestemt nytt
tidspunkt for utsendelsen av medlemsgiroer. Faktura for kontingent
2013 vil bli sendt ut til medlemmene i januar, sammen med
”Hundesport” nr. 1. Dette vil bli annet forskyve utbetalingene til
klubbene med ca. 1 måned. Denne bestemmelsen har resultert i en del
reaksjoner fra NKKs medlemsklubber, som synes det er merkelig at
klubbene ikke har blitt forespurt før denne bestemmelsen vedtatt avtatt
av NKKs hovedstyre. Vedtak: Tas til orientering.
21. Mail av 3. oktober fra NESK og Nordenfjeldske FK vedlagt søknad om
avholdelse av NM Høyfjell og Norsk Derby 2013. Klubbene byttet
arrangement i 2012 under den forutsetning at man skulle gå tilbake til
opprinnelig rullering igjen i 2013. Styret i FKF har behandlet saken via
e-post og har enstemmig vedtatt at den opprinnelige rullering
opprettholdes Bekreftende svar ble avsendt klubbene på e-post 4.10.
Vedtak: Tas til orientering.
22. Mail av 9. oktober fra Ofoten Fuglehundklubb v/Jonny Bjarne Åsheim
om at klubben har avlyst årets høstprøve pga. fugletomme terreng . Ved
utgangen av påmeldingsfristen var det heller ingen påmeldinger.
Klubben hadde også dårlig påmelding på sin høstprøve i 2011. Når det
gjelder fremtidige høstprøver, vil klubben vurdere om de kan flytte
prøven til andre terreng. Vedtak: Tas til orientering.
23. Mail av 16. oktober fra NJK v/Eva Pedersen med informasjon om at
Den nordiske jakthundkomiteen avholder møte 31. oktober. NJK vil
gjerne ha innspill på om det er saker man ønsker skal tas opp. Vedtak:
Kjell gjør en henvendelse til NJK v/Eva Pedersen og ber om å få
oversendt Nordisk Jakthundkomites mandat, myndighetsområde,
forvaltningsnivå om hvem som blir valgt/utnevnt til oppgaver her,
samt etterspør saksliste og bakgrunnsmateriell for det foreslåtte
møtet. På bakgrunn om ønske om innspill om saker for det
aktuelle møtet, forespørres NJK v/Eva Pedersen hvor langt man
har kommet i arbeidet med å få til ett felles forbund for
fuglehunder i Sverige.

3

Sak 55/12:

Påmeldingsavgift (startkontingent/terrengleie) på jaktprøver, ref. vedtak i
sak 3.10 på FKF RS 2012.
På bakgrunn av innspill fra Petter, diskuterte styret saken. Petter må her
komme med noen betraktninger. Hovedtrekkene bør protokollføres, - så må
vedtaket være ut i fra det: Petter lager et forslag til konklusjon. Vedtak: Petter
fortsetter arbeidet og et forslag vil bli fremmet på FKF RS
(Fuglehundtinget) i 2013.

Sak 56/12:

Mail mottatt fra dommerkandidat Pål Andersen
FKF mottok 10. august 2012 en mail fra Pål Andersen vedr. forholdene under
hans dommerutdanning slik han opplevde det. Under deler av behandlingen
fratrådte Nils B. Skaar møtet.
Vedtak: Saken ble diskutert. Vi gikk igjennom Pål Andersens brev samt
evalueringen av autorisasjonsprøven 2011 og referat fra sentral
dommerkonferanse 2012, og med bakgrunn i dette sendes svar fra FKFs
leder.

Sak 57/12:

Konflikter mellom hund og sau på jaktprøver, ref. sak 48/12
Nils har utarbeidet et forslag til informasjonsbrev til jaktprøvearrangører og
orienterte om bakgrunnen for forslaget. Vedtak: I henhold til
jaktprøvereglementet er det ikke anledning til å innføre strengere krav til
sauerenhetsbevis enn det som foreligger i NJFFs generelle opplegg. På
bakgrunn av en 3-års historie og 21.000 prøvestarter finner derfor styret
ikke grunn til at det innføres strengere regler enn det er i dag. Det
foreslås at arrangører informerer grunneiere om omfanget om uheldige
episoder mellom sau og hund og at det utarbeides et skriv som viser dette.
Kopi sendes NJFF v/Webjørn Svendsen.

Sak 58/12:

Utvidelse av NJK
FKF har fått oversendt mail den 18. oktober fra NJK v/Eva Pedersen vedr.
NKK HS vedtak i sak 145 om at NKKs Jakthundkomite skal utvides med en
representant fra gruppe 6. Frist for forslag for gr. 6 er 15. november. FKF
v/styreleder har besvart mailen 19.10. med at vedtaket er i strid med mandat for
NJK. Dette medfører at utvidelsen av antall medlemmer i komiteen ikke kan
gjennomføres på nåværende tidspunkt. Vedtak: Vi avventer svar fra NJK og
NKK HS.

Sak 59/12:

Krav om medlemskap i NKK for opprettholdelse av dommerautorisasjon
NKK sendte 21. september ut mail med informasjon om at NKKs HS hadde
fattet vedtak i sak nr. 76/12 om at alle prøve- og aktitivitetdommere må ha
hovedmedlemskap i en av NKKs medlemsklubber for å opprettholde sin
autorisasjon. Ved manglende hovedmedlemskap etter 1. februar 2013 vil
autorisasjonen bli strøket. Dette har resultert i henvendelser til FKF med råd i
sakens anledning. FKF har sendt en mail til NKK 24.9. hvor det etterspørres
svar på fremsatte spørsmål. Svar ble mottatt 25.9. hvor det ble meddelt at for
eksempel Æredsmedlemskap var å anse som et godt nok medlemskap i en
klubb! Vedtak: Vi har registret at det har vært til dels sterke reaksjoner
på ordlyden i NKKs mail til jaktprøvedommere, og det kan man ha
forståelse for, men FKFs styre er av den oppfatning at alle
jaktprøvedommere bør være medlem av en rase- eller distriktsklubb med
medlemskap i FKF.
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Sak 60/12:

Saker til behandling på NKK RS
- Representanter fra FKF: Marte Ottesen, Kjell Enberget, Nils B. Skaar, Geir
Heggertveit og Dag Skarpodde.
- Vara: Tom Erik Øygard, Petter Elvestad og Ellen B. Dobloug
-

Saker til behandling:
 IT-saken. Det fremsatte forslag opprettholdes.
 Valg. Petter orienterte.

Sak 61/12:

Kvalitetssikring høystatusløp 2012
Forslag til brev til de respektive arrangører ble fremlagt. Petter og Kjell
orienterte bl.a. om forholdene rundt NM Lavland, i og med at han var deltaker
under arrangementet. Vedtak: De respektive brev sendes arrangørklubbene.

Sak 62/12:

Blyhaglforbud
Saken har stått på FKFs handlingsplan. FKF har tidligere besluttet at de skal
forsøke å endre forbudet mot blyhagl ved å støtte NJFFs arbeid på dette
område. Venstre har imidlertid nylig i sitt program tatt opp at jakt med bly bør
tillates igjen. Hvorvidt andre partier slutter seg til dette, gjenstår å se. Vedtak:
Saken utsettes inntil videre.

Sak 63/12:

Norsk Derby
Leder av ND-komiteen fra 2013, Dorthe Haugen, har på vegne av komiteen
sendt en henvendelse til styret i FKF. Saken gjelder:
1. Pga. av det medfører en stor arbeidsmengde, ønsker komiteen fra 2013 å
legge ut alle påmeldte på ND’s hjemmeside med svarbrev som en PDF-fil,
og når oppnådd 1. pr. UK kan deltageren selv skrive ut svarbrevet og sende
det til teknisk arrangør. Vedtak: Godkjent.
2. Svarbrevet som hittil er brukt må oppdateres, - kan ND-komiteen gjøre det
selv og sende FKF for godkjenning? Vedtak: Godkjent.

Sak 64/12:

Endringsforslag for viltloven og naturmangfoldloven på høring
FKF mottok 16. oktober en mail fra NJFF v/Jaktkonsulent Roar Lundby
informasjon om at Miljøverndepartementet tidligere denne måned har sendt ut
et endringsforslag på høring. FKF er ikke med på departementets høringsliste.
Slik Lundby leser den foreslåtte §6 i utkastet til ny lov, kan denne endringen
medføre vesentlige innstramminger på en rekke områder hvor jakthunder trenes
på vilt utenfor artens jakttid. Dette gjelder både stående fuglehunder og
drivende hunder både før og etter jakttid. Dette er en viktig sak for
jakthundinteressene. Vedtak: NJFF forespøres om de har utformet et
høringssvar til Miljøverndepartementet. Om dette er tilfelle, ønsker vi å
få kopi av svaret. Nils gjennomgår det oversendte endringsforslag.

Sak 65/12:

Møte NKK-NJK vedr. rypejakt i Sverige
Er tidlige behandlet, se siste punkt under ”Post”.

Sak 66/12:

Kvalitetssikring lavlandsprøver
Er det behov for å kvalitetssikre lavlandsprøvene med hensyn til kvaliteten på
den utsatte fugl? Vedtak: FKF styret ønsker fortsatt å ha fokus på at
lavlandsprøvene har den ønskede kvaliteten. Som et ledd i dette vil styret
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før sesongen 2013 arrangere et møte med alle lavlandsarrangørene med
gjennomgang av krav til terreng og fugl.
Sak 67/12:

Status for tidspunkt jaktprøver og båndtvangsbestemmelsene
Reidar orienterte. Det er ønskelig at vinterprøver arrangeres som før. For
høsten gis det ikke dispensasjon utenom båndtvangsbestemmelsen. Saken er
sendt på høring til medlemsklubbene. Vedtak: Vi avventer med endelig
konklusjon til etter høringsfristen.

Sak 68/12:

Status utdanning utstillingsdommere
Vedtak: Saken utsettes til neste møte i og med at Robert Brenden har
meldt gyldig forfall. Det skal 24.10.2012 være telefonmøte i
arbeidsgruppen (Robert Brenden, Petter Steen og Bjørnar Boneng).

Sak 69/12:

Regler om strammere håndtering i uønskede hendelser under jaktprøver
Nils orienterte om jaktprøveregelverket. Vedtak: På prinsipielt grunnlag ber
FKFs styre DU lage et forslag til håndtering av uønskede hendelser under
jaktprøver. Nils følger opp.

Sak 70/12:

Revidert budsjett
Forslag til budsjett for perioden 1.1.2012-31.3.2013 ble fremlagt. Vedtak:
Nytt budsjett som viser tidligere budsjett 2012 med tillegg av forventede
inntekter/kostnader 1.1.-31.3. legges frem på neste styremøte.

Sak 71/12:

Referatsaker:
- Høringssvar raseforvaltning ble innsendt NKK 6. august fra FKF samlet for
gr. 7 – FKFs raseklubber, unntatt NMK og NWK. 6 høringssvar (NBK,
NGK, NESK, NISK, NBK og NVK) ble vedlagt oversendelsen med en
generell kommentar som sammenfattet de punkter som var presisert fra de
aktuelle klubber.

Sak 72/12:

Eventuelt
- Det er stilt spørsmål om en svenskeid hund kan bli Norgesmester. Dette er
korrekt. Kan imidlertid ikke få Kongepokal, dersom arrangementet er
tildelt dette. Vedtak: Det utarbeides et utkast til høring som sendes
klubbene for uttalelse. Nils og Petter følger opp.
- Reidar kontakter komiteen som jobber med Fase I og II. Produktet må
ferdigstiles innen utgangen av mars. Vedtak: Reidar følger opp saken.
- Avklaring vedr. NJFF-avdelinger og antall medlemmer i
fuglehundgruppene. Reidar gjør en henvendelse til alle NJFF-avdelinger
og spør om hvordan avdelingene er organisert. Eget medlemsregister for
NJFF-avdeling? Vedtak: Reidar følger opp.

Neste styremøte: Tirsdag 4. desember kl. 1600 på Garder Kurs og Konfr.senter.

Referent: Ellen B. Dobloug
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