Årsmøte Vest-Finnmark Fuglehundklubb
28.02.2018
Kl.18.00
Skaidi Hotel

Innkalling
Årsberetning
Regnskap m/revisjonsberetning
Forslag til budsjett 2018
Valgkomiteens innstilling

lnnkalling til arsm(l!te i VFFK 2018

Styret i vffk innkaller med dette til arsm(l!te i vffk pa skadi hotel I

28.2.2018 kl 18.00

I. Dagsorden

1. Arsberetning

2. Regnskap med revisjonsberetning
3. Forslag som 0nskes behandlet pa arsm(l!tet
4. Budsjett
5. forslag pa kandidater til valg

I. Arsberetning
Styrets sammensetning: Leder Hakon Helsvig, nestleder Per Ivar

Langaunet, kasserer Monica Svendsen, Styremedlem Tom-Sverre
lngebrigtsen, Solveig Gonsholt og Anne Grethe Bakkevold som
fratradte i perioden.
Varamedlemmer: Susann A. Fjellaksel og Mona Skanke.
Materialforvalter: Kjetil Holten
Valgkomite: Leder ldar Langmyr, Medlemmer ldar Helmer Pedersen

og Vidar Berg Hansen.
Aktivitets ledere i Alta, i Hammerfest og Lakselv:
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Tom-Sverre lngebrigtsen, Solveig Kullerud Gonsholt og Anne Grethe
Bakkevold/Petter Kaald
Reviser: Anne Grethe Myrvang og Cecilie Skavhaug
Regnskapsf0rer: Monica Svendsen

II. M!lltevirksomhet

I perioden er det avholdt tre styremwter. Mwtene er avholdt pa Skaidi
hotel I.
Det har ogsa vcErt utveksling av meninger/synspunkter
styremedlemmene i mellom pa facebook.
De sakene som bl ant an net har v<Ert behandlet i perioden er
spwrsmal om tidspunkt for etablering av prwvekomiteer,
takseringsavtale med FEFO, behandling av materiel!, swknader om
pr(l)ver, svar pa hwringsnotater, arbeidsfordeling i styret, spwrsmal om
plassering av sponsor pa hjemmeside, tilgang til nettsiden, ny
takseringsavtale med FEFO, spwrsmal om hvem som skal s(l)ke om
diverse tillatelser i forbindelse med prwver, forhandling om ny
sponsoravtale med FEFO, orientering om miniseminar med FEFO,
spwrsmal om buffer i forbindelse med utgifter knyttet til arrangering
av pr(l)ver, webansvarlig. Pa mwtene er det i tilegg gjort rede for den
wkonomiske situasjonen i klubben.

111. Aktiviteter

Deter arrangert seks prwver i perioden.
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Dette er B¢rselvpr¢ven vinter, Arctic Cup, Altapr¢ven vinter,
Sennalandspr¢ven vinter, Sennalandspr¢ven h¢st og
Kautokeinopr¢ven h¢st.
Styret er forn¢yd med gjennomf¢ringen av alle pr¢vene.
Deter arrangert klubbmesterskap h¢st. AK ble vunnet av Per Henrik .
Gonsholt med Sj¢spr¢ytens Red Curry. Regine og Gaisa ble nummer
to.
Det ble ikke karet klubbmester i uk.

Vinner av klubbmesterskap vinter 2017 ble i AK lmingens St Nero, eier
Sten Viktor Hakonsen. I UK ble vinner Leirbakken's Lillebror, eier
Monica Svendsen
Nar det gjelder utstillinger har avdeling Hammerfest - v<Ert
bidragsytere til utstillingen i Kvalsund.
Deter arrangert utstilling for gruppe sju i Alta.
Ut over det som er nevnt ovenfor har respektive avdelinger
dressursamlinger/kurs og aversjonsdressur M.M.
Styret er av den oppfatning at aktiviteten i avdelingene har v<Ert bra.
Sak 2. regnskap og revisjonsberetning

I skrivende stund foreligger ikke regnskap og ikke revisjonsberetning.
Det vii f¢1ge som vedlegg
Sak 3. forelagte saker

I. Arctic cup
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Altaavdelingen har forelagt en sak som gar pa a ¢ke
startkontingenten for Arctic cup.
Styrets vurdering:
Startkontingenten bestemmes av fuglehundtinget. For tiden er
startkontingenten kr 600 for kvalifisering, for eventuell semifinale er
kontingenten kr 200 og for finale er det ingen kontingent.
VFFK er ikke i posisjon til a endre dette.
II. Lagerbeholdning
Altaavdelingen har fremmet et forslag om at respektive avdelinger
kj¢per inn, og har egen beholdning av premier og annet utstyr, som
trengs til avvikling av de pr¢ver som avdelingene arrangerer.
Styrets vurdering:
Frem til i dag er det materiellforvalter i VFFK som har ajourf¢rt
lagerbeholdningen. Ajourf¢ringen har nok i noen grad skjedd etter
innspill fra ulike avdelinger.
Styrets forslag er at dette behandles som en styresak.
Ill. Avtale med reindrifta/FEFO
Forslag fra Alf Jonny Eriksen.
Diskusjon/vedtak om hvorvidt VFFK kan vcere pad river for a fa til en
avtale med reindrift og FEFO, om en god og sikker mate a fa detaljert
info om hvor rein opp holder seg til en hver tid, spesielt h¢st og var.
Styrets merknader:
I omrader der tamrein lovlig beiter, ska I hundeholderen se til at
hunden ikke un¢dig uroer eller skremmer rein, selv om den er under
kontroll eller bundet.
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Den/de som ferdes i omrader hvor rein beiter, plikter a vise hensyn
og opptre med varsomhet slik at rein ikke un(lldig uroes eller
skremmes under beiting, flytting med videre. Scerlig hensyn ska! vises
i forbindelse med reinens brunsttid, kalving, merking, skilling og
slakting.
Fylkesmannen kan, etter anmodning fra vedkommende distriktsstyre
eller fra reineierne i omradet, stille vilkar for eller nedlegge
tidsbegrenset forbud mot st(llrre arrangement, idrettsstevene,
jakthundpr(llve eller lignede virksomhet som kan vcere til scerlig skade
for reindriften.
Hundens eier og besitter plikter en for begge og begge for en a yte
erstatning for skade som hunden voller pa tamrein og for utgifter og
ulemper som paf(llrer reineieren ved at hunden urettmessig jager
eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting, uten hensyn til
skyld.
Med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor anser styret det for
vanskelig a fa til noen fastt(llmret avtale. FEFO kan ikke lovlig innga en
avtale med VFFK som fortrenger reindriftsut(llverens beiterett.
Hvor rein befinner seg vii antakelig variere noe fra ar til ar, scerlig
gjelder dette h!llst og var.
IV. Bandtvang
Forslag fra Alf Jonny Eriksen.
Forslag om at VFFK ved styret tar et initiativ ovenfor grunneier (FEFO)
om hvordan man pa kort varsel, og pa enkel mate, for spesifikke
omrader kan fa en forlenget frist, f!llr bandtvang innf(llres.
Styrets merknader:
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Bandtvangen er generelt fastsatt i hundeloven, og gjelder for
perioden 1. april til og med 20. august.
FEFO er ikke i posisjon til a forlenge perioden f(llr bandtvang innf0res.
Nar man s!l}ker om for eksempel jaktpr0ver i bandtvangsperioden er
det kommunen som kan gi dispensasjon.
FEFO kan begrense de om rad er vi kan drive var aktivitet i, fordi vi ma
ha samtykke av grunneier for a drive med jakthundtrening,
jakthundpr0ver og dressur. Selv om grunneieren samtykker og vi far
dispensasjon fra kommunene for bandtvang plikter vi a respektere
reindriftsloven § 65.
Styrets forslag gar pa at en fortsetter med tidligere praksis - dvs. s0ke
kommunen om dispensasjon fra bandtvangen og FEFO om a fa bruke
terrenget.

Sak4
I. budsjett
Budsjettforslag vii bli utarbeidet og lagt ut i forbindelse med
innkallingen.

Sak 5
I. forslag pa kandidater til valg
I skrivende stund har jeg ikke mottatt noen forslag pa kandidater til
valg. Valgkomiteens innstilling vii bli vedlagt denne innkalling.

Alta 12.2.2018
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Vedlegg

1. Arsregnskap
2. Revisjonsberetning
3. Budsjett
4. Valgkomiteen's innstilling
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Valgkomiteens innstilling for årsmøtet i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 28.02.2018
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Status
Håkon Helsvig
På valg
Per Ivar Langaunet
Ikke på valg
Monica Svendsen
Gjenvalg
Tom Sverre Ingebrigtsen Ikke på valg
Anne Grethe Bakkevold
På valg
Solveig Gonsholt
På valg
Mona Skanke
Gjenvalg
Suzan Angelica Fjellaksel Gjenvalg

Valgkomiteens forslag
Kim Roar Eilertsen
Per Ivar Langaunet
Monica Svendsen
Tom Sverre Ingebrigtsen
Petter Kaald
Kristel Marie Pedersen
Mona Skanke
Suzan Angelica Fjellaksel

Periode
2 år
1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år

Revisor
Vara revisor

Cicilie Storhaug
Anne Grete Myrvang

Gjenvalg
Gjenvalg

Cicilie Storhaug
Anne Grete Myrvang

Leder valgkomite
Medlem valgkomite
Medlem valgkomite
Vara valgkomitee

Idar Langmyr
Idar Helmer Pedersen
Vidar Ber-Hansen
Knut Uglebakken

På valg
Gjenvalg
På valg
Gjenvalg

Per Gunnar Johansen
Idar Helmer Pedersen
Dagfinn Nilsen
Knut Uglebakken

