
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 19/5 2020 Tidspunkt: 18.30 - 19.45  Sted: telefon 

Tilstede: Gerd, Alf Jonny, Gunvor, Kjetil, Monica, 
 
Ikke møtt: Kristel, Per Gunnar, Per Ivar 

 
Møteleder: Alf Jonny 
 
Referent: Gerd 
 
 
 
Sak 08/20: Lån/bidrag til Norsk Kennel Klub 
VFFK har mottatt henvendelse fra NKK om mulig lån, samt brev med vedlegg fra FKF vedrørende 
det eventuelle lån eller bidrag til NKK. FKF har anmodet om at eventuelt lån/bidrag skjer samkjørt 
gjennom FKF på de forutsetninger som er lagt til grunn i det mottatte materiale, herunder bla. 
mottakelse av oversikt fra NKK over likviditets-/kapitalbehov og at lån/bidrag begrenses til 
klubbens «overskuddslikviditet og at det ikke 
kommer i konflikt med dekning av ordinære utgifter». 
 
I brev av 13.05 skriver FKF følgende: 
«Utgangspunktet er at våre lover (klubb og forbund) ikke gir styret myndighet til å gi lån. Det er en 
helt ekstraordinær situasjon, som kan være avgjørende kritisk («virksomhetskritisk») for vår 
organisasjon NKK. Vi bemerker også at et budsjett normalt er et styringsverktøy og ikke en absolutt 
begrensning for styrets handlinger/beslutninger, forutsatt at disponeringene fremmer 
forbund/klubbs interessers og ikke setter forbund/klubbs økonomi i en vanskelig/kritisk situasjon. 
På denne bakgrunn er det FKF styrets vurdering at det kan være rom for at styrene i denne 
ekstraordinære situasjon kan ha myndighet/anledning til å fatte beslutning om lån. I vår utsendelse 
av 11. mai er det en presisert forutsetning at lånet ligger innenfor «overskuddslikviditeten» og «ikke 
komme i konflikt med betaling av våre/klubbenes faste utgifter, ref også vedlagte skriv til NKK».» 
 
Styret i VFFK anser klubbens overskuddslikviditet til å være god og at styret kan treffe denne 
beslutningen uten å involvere medlemmer utover dokumentasjon i styrereferat. 



 
Vedtak: Basert på dette besluttet styret å innstille på at Vest-Finnmark Fuglehund bidrar med samlet 
kr 20.000. 
 
VFFK stiller seg også positiv til et fremtidig lån, men ønsker mer informasjon rundt lånevilkår. 
Styreleder sender dette til FKF. 
 
 
Sak 09/20: Prøver i regi av VFFK 2021.  
NM arrangeres 25-28 april (palmehelga) 
Gallok ønsker å avholde prøven 10-11 april  
 
Vedtak: VFFK tar med seg følgende datoer inn til SU. 
 

 
 
Sak 10/20   Styrerepresentant som reiser til SU-møte i Tromsø i juni 2020. 
 
Vedtak: Kjetil Holten reiser på vegne av VFFK. 
 
 
Sak 11/20 Eventuelt 
 
Kautokeinoprøven 
Vi må ha prøveleder til Kautokeinoprøven.  Gunvor er foreslått, men hun vil ha betenkningstid.  
Styret har stilt seg disponibel til å hjelpe til. Monica ringer dommere. 
 

Porsangerprøven 20-21 mars 
Altaprøven/Artic Cup (Cacit) 16-17-18 april 
Sennalandsprøven vinter (Cacit annen hvert år) 24-25 april 
Kautokeinoprøven Høst (Cacit) 4-5 september 
Sennalandsprøven høst   2-3 oktober / 9-10 oktober 
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