
Alta 14.03.2014 

 

Referat Styremøte Vest Finnmark Fuglehundklubb 12.03.2014 

Tilstede: Suzan A Pedersen, Marit Kransvik, Monica Svendsen, Ivan Severinsen, Espen Johnsen, 

Hanne Jonassen, Idar Langmyr, Knut H Rosseland 

Sak 1/14 Godkjenning av innkalling 

   OK 

Sak2/14 Valg av møteledelse 

OK Leder er møteleder og sekretær er referent, så lenge ikke noe annet blir avtalt. 

Sak3/14 Apportobjekt prøver 

VFFK stiller med egne apportryper på prøver i vår regi. 

Sak 4/14 Egen klassifisering Arctic Cup 

Arbeidet videreføres og en jobber mot at reglene endres ved ny revidering av prøvereglene 

om ca 4 år. 

Sak 5/14 Fornyelse av hjemmeside 

Leder har fått to tilbud som diskuteres, leder ber om skriftlig tilbud fra El-Tele som hadde det 

beste tilbudet slik styret vurderte dette.  

Sak6/14 Webredaktør 

Styret ønsker at Idar Helmer Pedersen fortsetter som Webredaktør i VFFK. 

Sak7/14 Struktur jaktprøver 

Styret enes om at en skal forsøke å arrangere klubbens jaktprøver mest mulig likt og med 

fokus på økonomi. En må kunne forvente at medlemmer stiller opp på dugnad for klubben. 

Dommerkostnader må ned. Styret arbeider for at det skal lages overordnede retningslinjer 

som skal følges av prøveledere. Disse blir utarbeidet av styret ved Monica Svendsen. 

Idar Langmyr blir klubbens Jaktprøveansvarlige og kan kontaktes av prøvearrangører ved 

behov. 

Sak 8/14 Forslag til utnevnelse av æresmedlem 24.02.14 

Paul Anton Hermo blir utnevndt som Æresmedlem av VFFK. Prisen deles ut i forbindelse med 

Sennalandsprøven 2014. 



9/14 Eventuelt 

VFFK skal ha felles priser på avdelingenes aktiviteter.  

Strømming sau: 300,- for medlemmer 550,- ikke medlemmer Gjelder også restrømming 

Strømming Rein: 500,- for medlemmer 600,- ikke medlemmer.  

Pris ved dressur, apport kurs vil en ta utgangspunt i antall aktivitestkvelder og setter en pris 

på 100,- hver gang. Hvis et kurs går over 10 kvelder vil dette koste 1000,- pr hund. Et tillegg 

på 150,- pr kveld for ikke medlemmer 

Ref Marit Kransvik 

 

 

 


