
 
 

Protokoll fra årsmøte i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 
Google Meet den 24.februar 2021 kl 18.00 

 
 

Saksliste:  
Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.  
Valg av møteleder  

Gerd ble enstemmig valgt.  
Valg av referent  

Per Ivar Langaunet ble enstemmig valgt.  
Valg av to personer til å underskrive protokoll  

Per Ivar Langaunet og Monica Svendsen ble enstemmig valgt. 

Sak 1, Årsberetning:  
Møteleder leste opp sammendrag av årsberetningen.  
 

Årsberetning ble enstemmig godkjent.  

Sak 2, Regnskap med revisjonsberetning:  
Kasserer presenterer regnskap og revisjonsberetning. Regnskapet består av resultatregnskap og 
balanse for VFFK. 
 
Avdelingene Lakselv, Alta og Hammerfest har hhv. 62.912, 256.052, og 63.161 kroner på 
avdelingskonto.  
 

Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.  

Sak 3, Saker til årsmøte:  
Sak 1, Reduksjon i antall jaktprøver regi VFFK  
Vedtak:  

Årsmøtet beslutter å ikke legge ned noen av prøvene på nåværende tidspunkt. Avd. Lakselv ved Kim 
Roar Eilertsen og Per-Gunnar Johansen utarbeider en innstilling vedrørende Porsangerprøven og 
Kautokeinoprøven som sendes styret innen utgangen av april 2021 (i god tid før SU møtet vedr. 
prøver for 2022) 

 
Sak 2, Sette ned utvalg som ser på en eventuell omorganisering av 
avdeling Lakselv frem mot neste årsmøte. 
Vedtak:  

Det vedtas å sette ned et utvalg bestående av minst en representant fra hhv. Styret og avd. Lakselv. 
Det bemerkes at denne saken er tett knyttet til Sak 1. Utvalget må gi anbefaling før neste ordinære 
årsmøte. 



 
 

Sak 4, Budsjett 2021: 
Møteleder tok oss igjennom budsjettet.  

Budsjett ble enstemmig godkjent.  

Sak 5, Valg:  
Møteleder tok oss igjennom valgkomiteens innstilling. 

Årsmøtet takker Alf Johnny Eriksen for innsatsen i styret, og ønsker Stine Marie Fredriksen Pedersen 
velkommen som ny nestleder. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

Hammerfest 24.02.2021 

Sign: Per Ivar Langaunet 

 

Sign: Monica Svendsen 
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