
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 03.12.2020 Tidspunkt: 19.00 Sted: Google Meet 

Tilstede: Gerd Aina Søderholm, Alf Johnny Eriksen, Kristel Marie Pedersen, Per-Gunnar 
Johansen, Gunvor Lise Jakobsen, Per Ivar Langaunet 
 
Ikke møtt: Kjetil Holten, Monica Svendsen 

 
Møteleder: Per Ivar Langaunet 
 
Referent: Per Ivar Langaunet 
 
 
 
 
Sak 18/20: Oppsigelse av mailtjeneste (Eltele), og kjøp av ny Google Workspace 
struktur under klubbens domene. 
Webansvarlig, ved Per Ivar Langaunet, har gått opp fakturagrunnlaget for klubbens to 
tjenesteleverandører innen IT, hhv. Serit Eltele og Domeneshop.no. Ved nærmere undersøkelser 
viser det seg at vi i en årrekke har betalt for tjenester vi ikke benytter. 
 
Klubben har betalt følgende: 
Serit Eltele: 
- E-postkonto 10 adresser vffk.no, 180,50 kr pr/mnd 
- Leie av domene vffk.no, 75 kr pr/mnd 
- Leie av webhotel, 80 kr pr/mnd 
- Leie av webhotell – Loke, 99 kr pr/mnd 
- Totalt kr 5214 pr/år. 
- Hvorav de 3 sistnevnte poster ikke har vært nødvendige. 
Domeneshop: 
- Åravgift for vffk.no, 120 kr/år 
- Webhotell Medium vffk.no, 300kr/år 
  



Ved å ta kontakt med Serit Eltele fikk vi raskt bekreftet at vi ikke benyttet webhotel hos dem, og vi 
ser også at vi alle rede betaler en årsavgift for domenet hos domeneshop. Dette har også vært 
utenfor fagområdet til webansvarlig, og det har tatt tid å nøste opp. Webansvarlig forstår at kun 
klubben selv kan klandres for dette. 
 
Forslag fra webansvarlig: 
Webansvarlig anbefaler at klubben sier opp hele sin avtale med Serit Eltele og oppretter et Google 
Workspace under sitt domene. E-postadresser kan gjenbrukes, bare settes opp mot ny 
tjenesteleverandør. På grunn av litt større kostnader med mange brukere hos Google, anbefaler 
webansvarlig 5 stk brukere inkl. admin-bruker. En til leder, og en til hver avdeling. Epostadressene 
til våre jaktprøver opprettholdes som alias-adresser inn mot respektiv avdeling. 
Google Workspace koster $6 USD pr/bruker/mnd. Prisen for 5 brukere blir da 30$ USD pr/mnd. 
Med dagens kus tilsvarer dette årlig ca. 3211kr. 
 
Dersom vi bare skulle beholdt epost hos Serit Eltele, ville dette kostet 2166kr/år. Vi ser at Google 
blir litt dyrere, men samtidig har vi «spart» over 3000 kr årlig på å rydde opp etter tidligere synder. 
 
Vedtak: 
Styret beslutter å endre mailtjeneste til Google og si opp avtalen med Serit Eltele. 
 
 
Sak 19/20: Oppdatering av organisasjonsplan. 
VFFK’s organisasjonsplan er utdatert og trenger en oppdatering både på innhold og format. 
Inneholder f.eks. navn på de enkelte styrerepresentanter, men bør heller vise til link til klubbnes 
nettsider hvor slik informasjon til enhver tid er oppdatert. Forslag tilsendt styret i forkant av 
styremøtet.  
 
Vedtak: 
Ny organisasjonsplan vedtas og lastes opp på klubbens nettsider. 
 
 
Sak 20/20: Fastsette årsmøtedato  
Tidspunkt for årsmøtet skal gjøres kjent med 8 ukers varsel. 
 
Fastsatt dato: 24.02.2020 
 
 
Sak 21/20: Eventuelt 
 
Alta avd. har opprettet egen lukket gruppe på facebook: 
Alta avd. har på linje med både Hammerfest og Lakselv opprettet en lukket gruppe på facebook, 
kun for medlemmer.  
Webansvarlig presiserte forventinger til hvordan disse sidene brukes opp mot den åpne 
facebooksiden til klubben. 
Webansvarlig ønsker at Lakselv sin facebookside navgis på samme måte som Alta og Hammerfest 
og tar dette videre med Lakselvavdeling. 
 
  

http://www.vffk.no/om-vest-finnmark-fuglehundklubb/styrende-dokumenter/


Forsalg fra medlem om felles treningssamling i regi klubben til høsten 2021: 
Styret stiller seg svært positive til felles treningssamling høsten 2021. Forslaget var 13-15.aug 2021. 
Styret setter forslaget opp som egen styresak neste styremøte, da det krever en del arbeid og 
avklaringer (som søknader etc.) 
 
 


