
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 15/4/2020 Tidspunkt: 19.00 Sted: Messenger 

Tilstede: Alf Jonny Eriksen, Per Gunnar Johansen, Per Ivar Langaunet, Monica 
Svendsen, Kristel Marie Pedersen, Kjetil Holten, Gunvor Jacobsen og Gerd 
Søderholm. 
 
Ikke møtt:  
 

 
Møteleder: Alf Jonny Eriksen 
 
Referent: Gerd Søderholm 
 
 
 
 
Sak 01/20: Status vinterprøver i klubbens regi. (Covid-19 og 
myndighetsrestriksjoner) 
 
Vedtak: Styret og prøveteam har valgt å avlyse alle VFFK’s vinterprøver ut fra myndighetenes 
retningslinjer i forbindelse med covid-19. 
 
 
Sak 02/20: Status Altautstillingen (Covid 19 og myndighetsrestriksjoner) 
 
Vedtak: Styret og utstillingsteam har valgt å avlyse Altautstillingen mai 2020 ut fra myndighetenes 
retningslinjer i forbindelse med covid-19. 
 
 
Sak 03/20: Status Kvalsundutstillingen og veien videre 
 
Vedtak: Styret v/Kristel går i dialog med Hammerfest og Omegn Hundeklubb angående tettere 
samarbeid og datoer for fremtidige utstillinger. 
Styret spiller datoer for utstillinger inn som egen sak i SU. 



Sak 04/20: Orientering fra kasserer om økonomisk status og betraktninger 
fremover med tanke på covid-19. 
 
Vedtak/Info: Orientering om at vi ikke ser noen store tap som følge av covid-19, og at vi ser 
positivt på evt. tilbakebetaling etter kommende instrukser fra FKF og NKK. 
 
 
Sak 05/20: Eventuelt: Forsponsor til prøver og utstilling for VFFK 
 
Enighet i styret om at klubben må jobbe for felles fôrsponsor. Grunnen til dette er at ulike 
prøveteam skal slippe arbeidet med å søke sponsorer til de forskjellige prøvene. Det er ønskelig at 
klubben søker en sponsor til alle prøver.  
 
Vedtak: Styret v/Kristel har utarbeidet en presentasjonsmail og påtar seg arbeidet med å kontakte 
potensielle fôrsponsorer. 
 
Sak 6/20: Eventuelt: Øke aktivitet ut i avdelingene 
 
Det er et behov for bedre samarbeid på tvers av avdelinger, samt økt aktivitetsnivå, rekruttering og 
dugnadsånd. 
 
Vedtak: Styret v/Alf Jonny og Gerd jobber videre med forslag til aktivitetsplan på tvers av 
avdelingene.  
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