
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 08.03.2021 Tidspunkt: 21.00 Sted: Messenger 

Tilstede: Alle inkl. vara 
 
Ikke møtt:  

 
Møteleder: Gerd Aina Søderholm 
 
Referent: Per Ivar Langaunet 
 
 
 
 
Sak 04/21: Ang sak 3/2 som var oppe på årsmøtet. Det vedtas å sette ned et 
utvalg bestående av minst en representant fra hhv. Styret og avd Lakselv. 
 
Vedtak: 
Kim Roar Eilertsen (Lakselv), Alf Johnny Eriksen (Hammerfest) og Gerd Søderholm (Alta), har 
takket ja til å være i dette utvalget, for å se på muligheter/begrensninger avdeling Lakselv kan jobbe 
videre mot, evt. om avdelingen på sikt må legges ned. Gruppen starter sitt arbeide med å definere 
sine leveranser. 
 
 
Sak 05/21: Samarbeid DU og Styret VFFK 
Det lokale dommerutvalget og styret i Vest-Finnmark Fuglehundklubb har ikke hatt noe samarbeid 
om fremtidige dommerkandidater de senere år. Styret i VFFK ønsker å ha en stemme rundt hvilke 
medlemmer fra egen klubb som får dommerutdanning. Det er VFFK som betaler utdanningen til 
fremtidige dommere, og styret ønsker et tettere samarbeid med lokalt dommerutvalg og klubbens 
styre. 
 
Vedtak: 
Styret vedtar at alle fremtidige dommerkandidater fra Vest-Finnmark Fuglehundklubb først skal 
godkjennes og anbefales av sittende styre i VFFK. Styreleder bringer dette vedtaket videre til leder 
for lokalt dommerutvalg. 
 
  



Sak 6/21: Eventuelt  
 
Styreleder fremmer forslag om å gi en liten gave til avgåtte styremedlemmer. 
 
Vedtak:  
Vinflaske eller lignende bevilges til avgåtte styremedlemmer som takk for innsatsen (i 2021 og 
fremtiden). 
 
 
 
Andre saker diskutert: 

- Status vinterens prøver 
- Forsponsor 
- Treningssamling 2021, ref. sak 21/20 (Grunneiers tillatelse mottatt, søknad om dispensasjon 

sendt Karasjok Kommune 08.03.21) 
- Saker til neste styremøte 

o Regnskapsbyrå 
o Etc. 

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2021/01/Styremote-26012021.pdf
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