
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 11.4.18 Tidspunkt: 20.00-21.50 Sted: Videokonferanse 

Tilstede: Kim Roar Eilertsen, Per Ivar Langaunet, Petter Kaald, Monica Svendsen, Kristel Marie 
Pedersen, Suzan Angelica Fjellaksel 

Fravær: Tom-Sverre Ingebrigtsen, , Mona Skanke 

 
 

Møteleder: Kim Roar Eilertsen 
 
Referent: Kim Roar Eilertsen 
 
 
Sak 1: lokal lagring av materiell 
Forslag fra årsmøte vedr. lokal lagring av prøvemateriell i hver avdeling. 
 
Vedtak: 
Styret ønsker materiell hos en forvalter, slik at forvalter har all oversikt. Klubben har ikke økonomi 
til å ha 3 lager, og som generer økte kostnader med frakt, materiell, utstyr osv. Prøveledere må tidlig 
følge opp hva slags materiell som trengs til sin prøve. 
Styret mener derfor at vffk skal kun ha en materiellforvalter. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 2: ny lovmal 
2.3.18 mottak vffk e-post fra FKF vedr. endring av av klubbens lovmal. 4.4.18 mottok vffk ny e-
post fra FKF der klubben blir bedt om å avvente endringer. 
 
Vedtak: 
Styret tar det til etterretning. 
 
 
Sak 3: Revisjon av retningslinjer for småviltjakt på Finnmarkseiendommen  
16.02.18 mottok vffk en e-post fra FeFo angående høring av dokumentet «revisjon av retningslinjer 
for småviltjakt på Finnmarkseiendommen». Høringsdokument ble vedtatt av FeFo sitt styre i møte 



09.02.2018. 
Styret i vffk opprettet et utvalg som fikk i oppgave å se på høringsdokumentet og kommet med et 
forslag til tilsvar. Utvalget ble ledet av Suzan Angelica Fjellaksel. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner dokumentet med noen tillegg. Leder får i oppgave å sende dokumentet til FeFo 
innen frist 15. april. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 4: Regler klubbmesterskap 
Noen endring i regelverket om blant annet inkludere at dommere kan være startende etc. Samt 
praktisert startavgift.  
 
Vedtak: 
Slike endringer må gjøres av klubbens høyeste instans, årsmøtet. Per Ivar Langaunet  lager et 
forslag til utkast på nytt regelverk til neste årsmøte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5: kjøp av digital bilder til bruk i profilering og på hjemmesiden 
I dag brukes bilder som er mottatt av medlemmer. Det er ingen formelle avtaler om bruk av disse 
bildene til profilering på nettsider, facebook m.m.. Det er viktig at vffk har de rette tillatelser ihht 
åndsverkloven. 
 
Vedtak: 
Oppfordre medlemmer via sosiale medier om å få tilsendt bilder som kan brukes til profilering. 
Per Ivar Langaunet får ansvar med å iverksette kampanjen på sosiale medier. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 6: "ekstra" premieglass i Hammerfest avdeling  
Vffk har kjøpt en forsendelse av premieglass fra tidligere leverandør. Porsgrunn har produsert glass 
med vffk logo som lå på deres lager, og disse er nå kjøpt av vffk til halv pris. Grunnen til dette er at 
det ikke har vært en formell avtale med leverandør. Premieglassene blir på lager i Hammerfest frem 
til gjeldene premier er oppbrukt. De glassene som er på lager i Hammerfest blir for enkelhets skyld 
brukt på Sennalandsprøven vinter og høst. Premiene blir kostnadsført med reell innkjøpspris. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 7: Ny design på diplom  
Ønsker nytt design på diplom. 
 
Vedtak: 
Per Ivar forespør lokalt firma for utvikling av nytt design.  Petter forspør en grafisk designer på pris 



til nytt diplom. 
Et eventuelt tilbud må godkjennes av styret. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 8: Reklame på dekken fra Toppfor AS 
Toppfor AS ønsker å bruke ledig plass på finaledekker til reklameplass for å redusere egne 
kostnader.  
 
Vedtak: 
Styret er positiv til dette, så lenge reklamen ikke kommer i konflikt med det vffk står for. Vffk 
ønsker å være med å godkjenne slik reklame. 
        
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 


