Bodø JFF , Rana JFF og Vefsn JFF
Fuglehundgruppene

Til medlemsklubbene i FKF og styret i FKF

Bodø den 26. mai 2014

Fra Fuglehundgruppene i Bodø JFF, Rana JFF og Vefsn JFF.
FUGLEHUNDTINGET 2014 – SAK 3.4 MEDLEMSKLUBBER I FKF MED ANNEN
ORGANISATORISK HOVEDTILKNYTNING

Innledning
Styret i FKF har lagt frem følgende innstilling til hvilke klubber og foreninger som kan ha
medlemsskap i FKF:
1. Medlemskap i FKF skal kun være for raseklubber og distriktsklubber for stående
fuglehunder som har lover i samsvar med FKFs lovmal. Ordningen med medlemskap for
egen fuglehundgruppe knyttet til NJFF eller NKK opphører.
2. Medlemskapet i FKF opphører 1.1.2015 for klubber som ikke har lover i samsvar med
FKFs lovmal. FKFs styre kan fram til Fuglehundtinget 2015 behandle søknad om opptak
av fuglehundklubber som dannes for å erstatte disse klubbene i de distrikt hvor det da
ikke vil være noen klubb med medlemskap i FKF.

Bodø JFF, Rana JFF og Vefsn JFFs vurdering av styrets innstilling
til beslutning:
Et vedtak av FKF-styrets innstilling vil medføre store konsekvenser for de
berørte klubbene og tilsidesetter og ignorerer de resurser og bidrag disse
fuglehundgruppene har tilført til FKF som organisasjon.
Vi oppfatter også forslaget å være i konflikt med FKF sine lover, jamfør
§1-1 Organisasjon og virkeområde. Annet avsnitt:
FKFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, åpenhet, lojalitet, likeverd og at
beslutninger skal treffes på lavest mulig rasjonelle nivå i organisasjonen.
Medlemsklubbenes selvstendighet og selvråderett skal ivaretas så langt det ikke er i
konflikt med fellesskapets interesser. (…).
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Vi ser ikke at styret i FKF kan henvise til at fuglehundgruppene tilsuttet JFF er i
konflikt med fellesskapets interesser.
Et utvalg, nedsatt av fuglehundtinget 2013 og deres redegjørelse vurderes av oss som
et resultat av en langt grundigere og formålstjenelig gjennomgang og vurdering enn
det styret i FKF legger til grunn for sin innstilling. Dette utvalget har foreslått og
argumentert for en innstilling som gjør at JFF-klubber fortsatt skal være medlem men
kun men èn stemme på fuglehundtinget.
For øvrig uttaler utvalget som utredet denne saken for styret i FKF følgende:
” Vår oppfatning er at mange av de aktuelle fuglehundgruppene er viktige bidragsytere og deltar
positivt med innsats i henhold til FKFs formålsparagraf.”
Vi ser ikke noe konflikt eller konfliktskapende i at fuglehundgruppenes sitt lovverk
ikke er tilpasset FKF sin lovmal. Men det er en reel problemstilling at vi har vanskelig
for å dokumentere vårt eksakte medlemstall ved medlemslister. Dette er en utfordring
vi ønsker å løse i fellesskap med NJFF, NKK og FKF.
Noe annet enn et fullverdig medlemskap basert på dokumentert antall medlemmer
som tilslutter seg de respektive fuglehundgruppene vil henvise oss til et Bmedlemskap og gir mindre anerkjennelse for de resurser vi har tilført og for det
arbeidet disse klubbene har lagt ned til fellesskapets beste i FKF gjennom mange tiår.
………………………………………………………………………………………………………

Bodø, Rana og Vefsn fuglehundgrupper sitt forslag til vedtak i
Fuglehundtinget 2014:
Vi mener det er formålstjenelig å opprettholde vårt medlemskap på lik linje med
øvrige fuglehundklubber og ber om at FKF-styrets forslag i denne omgang
forkastes i sin helhet.
Fuglehundgruppene i JFF gis deretter tid, et år frem, til neste fuglehundting
2015 i å fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon på alle medlemmer som
tilslutter seg fuglehundutvalgets arbeid og tilbud. Det kan evt. nedsettes et
utvalg bestående av minst ett medlem fra de berørte klubbene for å finne frem
til en løsning som gir en verifiserbar og kontinuerlig ordning for fremtiden.
……………………………………………………………………………………………………..

Fuglehundutvalgene tilsluttet NJFF sin posisjon i distriktene:
Vi mener at JFF-foreningene med fuglehundgrupper tilsluttet FKF ikke trenger å redegjøre
for hvorfor de fortjener et fortsatt medlemskap på lik linje med øvrige fuglehundklubber og
raseklubber. Vil lister likevel opp noen vesentlige punkter for hvorfor vi mener at vi har et
eierskap til FKF og at vi er en viktig bidragsyter til resursene som FKF i sin helhet har, og
også vil kunne ha nytte av i fremtiden:
1. Vi er den aller sterkeste lokale arenaen og bidragsyter til å tilføre nye
aktører/medlemmer til jakt med fuglehund og andre aktiviteter med fuglehund.
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2. Vi har tilført tilgang på lokaliteter og treningsområder som letter og øker tilgangen til
aktiviteter med fuglehund.
3. Vi har alltid hatt et meget høyt aktivitetsnivå for å bidra til et høyere interesse- og
kunnskapsnivå vedr fuglehundaktiviteter som dressur, jakt og prøvevirksomhet.
4. Medlemmer fra våre fuglehundgrupper har gjennom flere perioder bidratt innad i FKF
med organisatoriske verv.
5. Våre fuglehundgrupper har utdannet svært mange av dagens dommere og
instruktører og har således bidratt med uoverskuelige resurser til FKF og NKK som
organisasjon
6. Vi er livskraftige, resurssterke og inkluderende og er en sikker og trygg bidragsyter til
FKF.

Sammen med Tromsø Hundeklubb slutter vi oss til følgende: FKF-styrets innstilling er ikke i
samsvar med forutsetningene for omorganiseringen av NKK-organisasjonen som har gitt
FKF status som medlemsforbund. Et sentralt vilkår var at ingen klubber i «hele hundeNorge» skulle tape på denne omorganiseringen. Dersom Fuglehundtinget følger FKF-styrets
innstilling risikerer Fuglehundgruppa å bli «annenrangs» klubb og kan i verste fall miste den
økonomiske trygghet medlemmene har bidratt til over flere ti-år. I tillegg vil verdier for
millioner av kroner, treningsområder og klubbhus være tapt for fuglehundsporten.

-Videre deler vi Tromsø Hundeklubbs oppfatning av FKF-styrets vurderinger:
Vi finner at FKF-styrets vurdering har lite substans og nokså ensidig bygger på tolking av
FKFs lover og med hovedfokus på antall stemmer på Fuglehundtinget og muligens også i
NKK-organisasjonen. Det bør være åpenbart for enhver at det her dreier seg om et meget
lite antall stemmer/medlemmer, og at det følgelig har liten praktisk betydning.
Medlemsregistret i NKKs database (og JFF sin medlemsdatabase) er svært oversiktlig og gir
god mulighet til å ha oversikt over antall medlemmer i en gruppe organisert i en klubb.
Argumentet har dermed ingen praktisk begrunnelse, men synes heller å være
holdningsbasert.
Det som styret i FKF foreslår, i strid med anbefalingen fra eget utvalg, viser en manglende
forståelse for verdien av de bredere hundemiljøene NKK- og NJFF-tilknyttede
fuglehundgrupper inngår i. Økonomisk, organisatorisk og politisk tjener vi på å samarbeide
bredt. Når det ikke kan argumenteres for at organisasjonsformen kommer i konflikt med
andre prinsipielle forhold enn lovtekniske spissfindigheter, eller praktiske forhold, bør en
bredere organisering heller støttes enn motarbeides. At FKF-styret « finner det unaturlig og
uheldig å ha medlemsklubber som ikke har lover som er i samsvar med den lovmal osv» er
en meget svak begrunnelse, og det tilkjennegir liten respekt for samfunnets kjerneverdier
som mangfold, likeverd, organisasjonsfrihet og demokrati. I 2014 burde man forvente at
disse verdiene var til stede også i organisasjonslivet.

Oppsummering:
Vi har herved, i meget korte former, gjort rede for at Fuglehundgruppene i Bodø, Rana
og Vefsn JFF er livskraftige fuglehundklubber med meget høyt aktivitetsnivå, bredt
engasjement og god økonomi.
Vi er heller ikke opptatt av makt og posisjoner, men ønsker respekt for mangfold og
likeverdig medvirkning til fremme av fuglehundsporten i våre distrikter.
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Vi, i likehet med Tromsø Hundeklubb, oppfatter også at styret i FKF legger føring på at
vi skal etablere en ren fuglehundklubb med direkte medlemskap i FKF. Dette vil kunne
oppfattes som et lite lojalt forsøk på å tilegne seg resurser de nevnte klubbene har i
tilknytning til sine respektive medlemsklubber og som de har opparbeidet seg
gjennom aktiviteter tilknyttet sitt FKF medlemskap. I enkelte distrikter eksisterer det
allerede lokale fuglehundklubber. Her finnes det avtaler som har til hensikt å regulere
konkurrerende aktiviteter slik at klubbene skal utfylle hverandre og ikke konkurrere på
en måte som kan lede til utarming.

Fortsatt fullverdig medlemskap av fuglehundgruppene i JFF, basert på rett
antall medlemmer, er det mest formålstjenelige. Vi ønsker å finne en løsning på
hvordan vår medlemsmasse kan dokumenteres nå og i fremtiden. Dette må
forankres i FKF, NKK og JFF på en slik måte at det til enhver tid er verifiserbart.

Med ønske om et frivillig, demokratisk, åpent, lojalt og likeverdig Fuglehundting 2014.

Hilsen
Bodø JFF
Stig Even Edvinsen

Rana JFF
Katarina Niva

Vefsn JFF
Tom Roger Strøm
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