
Protokoll fra årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 

Skaidi den 28.februar 2018 kl 18.00 

 

Saksliste: 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

Valg av møteleder 

 Håkon Helsvig ble enstemmig valgt. 

Valg av referent 

 Per Ivar Langaunet ble enstemmig valgt. 

Valg av to personer til å underskrive protokoll 

 Kristel Marie Pedersen og Tom-Sverre Ingebrigtsen 

Sak 1: 

Møteleder leste opp årsmeldingen. Det kom frem følgende kommentarer: 

- Feilstaving av navn på klubbmester: Rett navn er «Per Henry Gonsholt» 

 Årsberetning ble enstemmig godkjent. 

Sak 2: 

Kasserer presenterer regnskap og revisjonsberetning. Regnskapet består av: 

1. Resultatregnskap og balanse for VFFK hovedklubben 

Det ble ikke presentert egne regnskap for avdelinger og prøver, men orientert om at 

avdelingene Lakselv, Alta og Hammerfest har hhv. Ca 28.000, 78.000 og 37.000 på konto. 

Det kom følgende kommentarer til regnskapene: 

- Revisjonsberetning har feil klubbnavn i beskrivelse og må rettes. 

Regnskap og revisjonberetning ble enstemmig godkjent. 

Sak 3: 

 Pkt 1. Øke startkontigent på Arctic Cup 

 Styret orienterer om regelverk ref innkalling. 

 Pkt 2. Lagerbeholdning/premier/utstyr i hver avdeling 

 Enighet om at saken tas inn som ordinær styresak på neste styremøte. 

 Pkt 3. Avtale med reindrifta/FeFo 

 Møteleder orienterer om styrets innstilling. Enighet om styrets innstilling. 



 Pkt 4. Båndtvang, forlenge dato før båndtvang innføres 

 Møteleder orienterer om styrets innstilling. Enighet om styrets innstilling. 

Sak 4: 

Kasserer presenterer et budsjett med estimert 20.000kr i overskudd for 2018. Orienterer om at 

dette er et nøkternt budsjett. 

 Det kom følgende kommentarer til budsjett: 

- Klubben bør sette av penger til dommerutdanning. 20.000 kr 

- Klubben bør sette av penger til instruktørutdanning. 20.000 kr 

Budsjett ble enstemmig godkjent med kommentarer. 

Sak 5: 

Valgkomiteens forslag til nytt styre og nye medlemmer av valgkomite godkjennes. 

 Nytt styre:  

- Leder: Kim Roar Eilertsen 

- Nestleder: Per Ivar Langaunet 

- Kasserer: Monica Svendsen 

- Medlemmer: Tom-Sverre Ingebrigtsen, Kristel Marie Pedersen og Petter Kaald 

- Vara: Mona Skanke og Suzan A. Fjellaksel. 

Ny valgkomite: 

- Per Gunnar Johansen, Idar Helmer Pedersen og Dagfinn Nilsen. 

Kommentar: Knut Uglebakken fortsetter som vara medlem i valgkomite. Det er ikke valgt ny 

leder av valgkomite. 

Tilleggssak: 

Representant for VFFK’s nye fôrsponsor presenterte seg for klubben. Det ble også delt ut 

smaksprøver. 

 

 

 

Skaidi 28.02.18 

Sign: Kristel Marie Pedersen 

Sign: Tom-Sverre Ingebrigtsen 

  

 

  

 


