
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 21.10.20 Tidspunkt: 18.30 Sted: Messenger Video pga corona 

Tilstede: Leder Gerd Aina Søderholm, Nestleder Alf Johnny Eriksen, Kasserer Monica Svendsen, 
Styremedlemmer: Kristel Marie Pedersen, Per Gunnar Johansen, Varamedlemmer; Gunvor Lise 
Jakobsen og Per Ivar Langaunet 
 
Ikke møtt: Kjetil Holten 

 
Møteleder: Gerd Aina Søderholm 
 
Referent: Alf Johnny Eriksen 
 
 
 
 
Sak 12/20: Ny(e) dommerelev(er) 
Klubben trenger flere dommere. 
Vedtak:  
Tom Sverre Ingebrigtsen ble foreslått som ny kandidat. Styret støtter forslaget. Leder tar kontakt 
med Leif Gunnar Mortensen om dette for videre fremdrift.  
 
 
 
Sak 13/20: Ny materialforvalter 
Nåværende materialforvalter Kjetil Holten ønsker å fratre. 
 
Vedtak :  
Tom Sverre Ingebrigtsen er forespurt, og styret støtter dette. Tom Sverre og Kjetil ordner dette seg 
imellom, og informerer styret når overgangen er fullført. Dette så klubben vet hvem de skal 
forholde seg til. 
 
 
 



Sak 14/20: Taksering og godtgjørelse 
VFFK har avtale om hønsefugltaksering for FeFo i Alta, Hasvik, Hammerfest, Porsanger, Lebesby, 
Karasjok og Kautokeino kommune. Kjøregodtgjørelse utbetales til lokalavdelingene, og det er 
taksørene som må stille krav om å få utbetalt kjøregodtgjørelsen fra lokal avdeling.  
Styret ser at dette nå håndteres ulikt i avdelingene, og også ulikt innad i avdelinger. 
 
Vedtak/presisering: 
Linjeledere og ledere for taksering skal holde en åpen dialog i klubbens forum, slik at medlemmer 
som deltar eller har interesse kan melde seg på, samt få informasjon om linjer og hvem som 
takserer.  
 
Ved behov skal medlemmer fra annen avdeling forespørres om å tiltre i taksering i naboavdeling, og 
har forrang før ikke-medlemmer.  
 
Kun medlemmer av VFFK betraktes som «gyldige taksører» i rapportering til oppdragsgiver. 
Linjeledere må informere om dette på forhånd dersom ikke-medlemmer skal være med under 
takseringen.   
 
Hammerfest og Lakselv takserer som dugnad, dvs. godtgjørelse går til avdelingen. 
 
Styret oppfordrer Alta avdelingen til å finne en konsis løsning innad i avdelingen. 
 
 
 
 
Sak 15/20: Oppfølgingsmøte med FeFo etter årets taksering 
 
Vedtak: 
Per Gunnar møter tirsdag 27 oktober som vår representant. Styret mener det ikke det er forsvarlig 
med noen økning i kvoter, og er åpne for strengere reguleringstiltak resten av sesongen. 
 
 
Sak 16/20: Antall jaktprøver i regi VFFK, og ansvarsfordeling 
Klubben avholder 6 jaktprøver pr. år, men sliter med mannskap for å arrangere.  
 
I tillegg melder FKF om tilbakemeldinger fra arrangører om mangel på dommere i epost, 11.10.20, 
til medlemsklubbene:  
«I 2020 har det vært 194 prøver totalt.  Vi har opplevd tilbakemeldinger fra arrangører om mangel 
på dommere, og i den forbindelse ber FKF om at hver arrangør tenker igjennom om man må ha 
alle de prøver klubbene tradisjonelt har hatt.  Kanskje kan man slå seg sammen med en 
nærliggende klubb når det gjelder en jaktprøve.  Vi har hatt en økning i antall prøver på ca 20 de 
siste 10 årene, - det tilsvarer ca. 200 dommerdøgn.» 
 
Styret mener derfor at VFFK, med de utfordringer vi har hatt, tar en vurdering av klubbens prøver 
fom. sesongen 2022. 
 
Vedtak: 
Klubben bør vurdere om antall prøver i klubbens regi skal opprettholdes. Styret ønsker at dette 
diskuteres internt i avdelingene og bringes frem for styret. Styret mener dette kan ha stor betydning 



for våre aktive medlemmer, og vil dernest diskutere hvorvidt en evt. reduksjon bør legges frem som 
sak for årsmøtet. Styret ønsker derfor tilbakemelding fra avdelingene før innkallingsfrist til 
årsmøtet. 
 
Sak 17/20: Eventuelt:  
 
Valgkomiteens arbeid mot 2021 
 
For å sikre oppstart av valgkomiteens arbeid, oversendes leder valgkomite liste over 
hvem som er på valg. Per Ivar oppdaterer liste som oversendes Leder og Nestleder for 
videre distribusjon.  
 
 
 
 
 
 
Andre tema berørt i styremøte: 
Status og veien videre i sak 05/20. 
Styrets funksjon og roller under covid-19 pandemien. 
Status søknader 2021 (NKK, FeFo, Kommuner) 
 
 
 

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2020/04/Styrem%C3%B8te-15042020.pdf

