Informasjon vedrørende medlemsklubber i FKF med annen organisatorisk tilknytning
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) har gjennom de siste 4 årene arbeidet for at FKF skal bli et reelt
forbund i NKK. Tidligere hadde FKF en løseligere tilknytning til NKK med en samarbeidsavtale, med de
fordeler og ulemper dette innebar. Fordelene var at vi var mer uavhengige NKK og i større grad
kunne opptre uavhengig av alle krav fra NKK, ulempen var at vi ofte ble avvist av NKK med nettopp
den begrunnelsen at vi ikke var et reelt forbund og dermed ikke hadde alle rettigheter.
Omorganiseringa ga FKF nye lover tilpasset NKKs lovmal. Videre ble det utarbeidet en lovmal for FKFs
klubber. Både FKFs lover og lovmal ble vedtatt av FKFs medlemsklubber etter en omfattende og
grundig prosess i klubbene og på representantskapsmøte i FKF. Videre ble lover og lovmal senere
godkjent av NKK.
De fleste klubber i FKF har nå endret sine lover slik at de oppfyller FKFs lovmal og dermed kan være
medlemmer av FKF. Det er to medlemsklubbtyper som ikke har tilpasset seg FKFs lovmal og de
endrede forutsetninger for medlemskap som den strammere tilknytningen til NKK innebærer: NJFFforeninger med hundeutvalg og Tromsø Hundeklubbs Fuglehundgruppe (THFG). NJFF-foreningene er
jo allerede medlemmer i en annen organisasjon og THFG er allerede medlemmer i NKK gjennom sin
NKK-region via Tromsø Hundeklubb.
Dette er altså klubber som ikke kommer inn under FKF-paraplyen etter omorganiseringa i FKF hvor
FKF er strammere organisert inn i NKK. Disse klubbene tilhører en annen organisasjon og man kan
etter omorganiseringa av FKF ikke ha medlemskap i to organisasjoner. Dette gjelder selvfølgelig også
den andre vegen: Rase- og distriktsklubber i FKF kan ikke være medlemmer av NJFF eller ha annet
samtidig medlemskap i et NKK-forbund.
Fuglehundtinget 2013 nedsatte en komite med mandat å legge fram for Fuglehundtinget 2014 et
forslag til hvordan klubber med annen organisatorisk tilknytning enn til FKF skal behandles i vår
organisasjon. FKF har mottatt skriv fra flere av disse klubber og foreninger med argumentasjon for at
klubbene og foreningene fortsatt skal kunne være medlemmer av FKF. Videre har argument for dette
blitt framsatt på sosiale medier av til dels de samme personene.

For at klubbene og delegatene til Fuglehundtinget skal kunne fatte sine avgjørelser på et best mulig
grunnlag ønsker styret i FKF å presisere en del forhold:
- Vedtaket fra Fuglehundtinget 2013 vedrørende organisatorisk tilknytning til FKF for klubber
tilsluttet andre organisasjoner var følgende: Styret i FKF innstiller på at Fuglehundtinget oppnevner
en komité som gis i mandat å utrede denne saken og fremme en anbefaling til Fuglehundtinget i
2014. Komiteen rapporterer til styret i FKF. Dette ble enstemmig vedtatt. Det er komiteens vurdering
og forslag, ikke styrets, som er lagt fram for Fuglehundtinget 2014. Dette er etter intensjonen i
fjorårets vedtak.
- Det er helt vanlig at styret i en organisasjon har en innstilling til de framlagte saker på en
generalforsamling / årsmøte. Denne innstillinga kan gå på tvers av forslagsstillers vurdering og
forslag.

- Forholdet mellom NJFF og NKK er regulert i en egen avtale. Denne ble vedtatt før omorganiseringa
av FKF, og FKF har dermed ikke vært direkte part i utforminga av denne. Avtalen gir NJFF-foreninger
de samme muligheter til å arrangere jaktprøver og utstillinger som FKFs medlemsklubber. Dette
gjøres også i stor grad, og jaktprøver og utstillinger i regi av NJFF-foreninger utenfor FKF har gjennom
mange år vært kvalitetsmessige gode arrangement. Det betyr at alle arrangement vil kunne
arrangeres som før, uavhengig av om NJFF-foreninger ikke lengre kan være medlemmer av FKF. Dette
gjelder også tildeling av Cacit hvor det er arrangementets kvalitet som teller mest i vurderinga av
hvem som skal få tildelt dette.
- NJFF er representert på NKKs representantskapsmøte med et fast antall stemmer. NJFF-foreninger
er dermed allerede representert også i NKK gjennom en annen kanal.
- Klubber og foreninger som ikke er tilsluttet FKF kan ikke direkte være med i beslutningsprosesser i
FKF. Dette gjelder for eksempel høringer fra NKK. Videre vil klubber og foreninger tilsluttet andre
organisasjoner ikke kunne delta i revisjon av jaktprøveregelverket. Denne muligheten mister da de
klubber og foreninger som ikke lengre kan være medlemmer av FKF.

Styret i FKF har tradisjon for å ta opp på formøte før Fuglehundtinget saker som det kan være behov
for å diskutere i plenum. Styret håper delegatene til Fuglehundtinget møter med åpent sinn slik at
det blir en prosess som har noen hensikt. Gjennom en diskusjon på formøtet fredag før
Fuglehundtinget vil de forskjellige momenter kunne bli belyst slik at beslutningsgrunnlaget for
delegatene blir best mulig. Det er jo ikke forslagsstiller eller styret som skal bestemme dette.

