
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 24. jan. 2022 Tidspunkt: 19.00 Sted: Messenger 

Tilstede: Alle inkl. vara 
 
Ikke møtt:  

 
Møteleder: Gerd 
 
Referent: Per Ivar 
 
 
Sak 01/22: Taksering 
Styret har mottatt flere henvendelser både fra klubbmedlemmer og andre som både deltar og ønsker 
å delta på taksering i regi av VFFK. Klubben utfordres på følgende paragraf i avtale om taksering 
med Fefo, og oppfordres til å utfordre denne bestemmelsen i inngåelse av ny kontrakt med Fefo: 
 
«Alle taksører som takserer 4 linjer eller mer mottar et gratis småviltjaktkort for 
Finnmarkseiendommen. Bosatte i Finnmark mottar sessongkort fylke, mens bosatte utenfor 
Finnmark mottar valgfritt 7- dagerskort for tilreisende jegere.» 
 
Viser videre til sak 14/20, hvor det bl.a. ble vedtatt følgende: «…Kun medlemmer av VFFK 
betraktes som «gyldige taksører» i rapportering til oppdragsgiver…» 
 
Vedtak: 
Styrets representant i kommende møte med Fefo tar med seg innspillende i forhandling rundt ny 
kontrakt. Styret mener det i stor grad er opp til Fefo å vurdere bostedsadresser og jaktkort-tildeling. 
Styret er klar over at bestemmelsen også er vanlig praksis hva angår kjøp av jaktkort, hvor 
innbyggerne i Finnmark har tilsvarende fordeler. 
Styrets representant må også flagge tilhørende utfordringer, f.eks. risiko rundt økt medlemsmasse, 
som følge av taksering og tildeling av jaktkort på finnmarkseiendommen. Et slikt utfall vil kunne 
skape utfordringer lokalt, samt er med på å undergrave hvordan miljøet er bygget opp (stemmer i 
Fuglehundting etc.). Betingelser i eventuell ny avtale må kommuniseres bedre til klubbens taksører. 

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2020/10/Styrem%C3%B8te-21102020_.pdf


Sak 02/22: Kautokeinoprøven 
VFFK har utfordringer med å arrangere Kautokeinoprøven. Dette av flere grunner, bl.a. 
aktivitetsnivå i Lakselv, avstander til prøvested etc. De andre avdelingene har sine årlige prøver, og 
VFFK ser seg tvunget til å diskutere Kautokeinoprøvens fremtid. Viser videre til sak 04/21 og 
11/20, samt tidligere diskusjoner.  
 
Vedtak: 
Alta avdeling tar over gjennomføring av Kautokeinoprøven. Det ble presentert prøveledere for 2022 
og 2023. Tilhørende ansvarlig avdeling oppdateres i Organisasjonsplan for Vest-Finnmark 
Fuglehundklubb side 5. 
 
Sak 03/22: Mottatte årsmøtesaker 
 
Sak 1: Kompensasjon av verv i Vest-Finnmark Fuglehundklubb 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
Styret stiller seg samlet positiv til forslaget, og mener både utvalgte verv og kompensasjon er på 
riktig nivå ift. arbeidsmengde. 
 
Sak 2: Ordlyd i styrets sammensetning i klubbens vedtekter 
Styrets innstilling til årsmøtet: 
Styret ser ikke behov for å legge til formulering rundt kasserer/regnskapsfører i klubbens vedtekter. 
Flere klubber bruker heller ikke, eller har ikke, kasserer som rolle i styrets sammensetning. Styret 
betrakter derfor bruk av eventuell 3.parts regnskapsfører/byrå som en del av styrets oppgave å 
vurdere. Klubben må uansett ha en ressurs som fungerer som kasserer inn mot regnskap dersom 
dette i fremtiden ikke kan være samme person.  
Innmeldt sak forkastes dermed som årsmøtesak etter avtale med innmelder. (At saken kunne 
forkastes var også presisert av innmelder i selve forslaget)   
 
 
Sak 04/22: Brev fra SU Nord, forslag til kandidater for styret i FKF 
Forslag fra Leder SU Nord mottatt pr. mail 18.januar 2022.  
 
Vedtak:  
Styret støtter forslag til kandidater flagget av Leder SU Nord.  
 
 
Sak 05/22: Mail fra NJFF Finnmark, oppdateringskurs i aversjonsdressur på 
Teams torsdag 24 februar kl 17.00 - 21.00 
Forespørsel rundt dekning av utgifter, kursavgift kr. 500. 
 
Vedtak:  
Inntekter for aversjonsdressur tilfaller den enkelte avdeling. Dekking av kostnader behandles derfor 
lokalt i avdelingene. Avdelingene har også best oversikt over instruktører. 
 
Aksjon til aktivitetsledere: Styret ønsker oversikt over klubbens intruktører og hvem som har 
«avtaler» med VFFK. I oversikt må det komme frem gyldighet på instruktørbevis og når disse 
utløper.  
  

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2021/04/Styremote-08032021.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2020/05/Styrem%C3%B8te-19052020.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2018/01/Organisasjonsplan-for-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2018/01/Organisasjonsplan-for-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb.pdf


Sak 06/22: Forespørsel om dekning av artikler og salgsartikler til 
Altaprøven/Arctic Cup. 
Forespørsel rundt dekning av utgifter fra prøveleder. 
 
Vedtak:  
Det er riktig at Arctic Cup skal markeres ifm. 30 års jubileum. Inntekter fra klubbens prøver tilfaller 
klubben og ikke avdelinger. Kjøp av nødvendig materiell gjøres derfor gjennom prøvens interne 
regnskap innenfor rimelighetens grenser. Et negativt regnskap vil evt. uansett bli belastet klubben. 
Styret oppfordrer selvfølgelig til å søke sponsormidler der hvor mulig.  
 
 
Sak 07/22: Eventuelt 
 
Status saksunderlag årsmøtet: 
Følgende mangler til innkalling: 

- Årsmelding Hammerfest og Lakselv 
- Regnskap og revisors beretning 
- Valgkomiteens innstilling 

Det er innkommet kun en sak til årsmøtet. Ref. Sak 03/22. 
 
Informasjon: 
 
Mail fra NKK, NKK lanserer e-postadresser til alle klubber, forbund og regioner: 
VFFK vil få en egen epostadresse som NKK vil bruke i sin dialog mot klubben. 
 
Denne epostadressen vil bli oppdatert både på Dogweb og øvrige kilder der denne er benyttet hos 
NKK. Styreleder i klubben får tilsendt brukernavn og passord til løsningen når adressen er aktivert. 
Med dette slipper nå både klubb og NKK å oppdatere våre systemer hver gang det er endring i 
styreleder i klubben, og NKK fremstår mer helhetlig for våre medlemmer. 
 
Løsningen er basert på Microsoft Office 365, og epostadressen vil være tilgjengelig på nettleser, 
mobiltelefon, Outlook og øvrig. 
 
Det er opprettet videresending fra denne epostadressen til klubbens gamle adresse for å unngå at 
epost går tapt i overgangen. Klubben kan selv endre videresendingen og hvem denne går til. 
 
Mail fra FKF, ny diett- og kjøregodtgjørelse for dommere på jaktprøver. 
Dette skal benyttes fom. jaktprøver 2022. Skjemaet samt veiledningen vil finnes i prøvemappen 
som skrives ut fra www.nkk.no, hvor det erstatter det gamle skjemaet som er benyttet ved tidligere 
prøver. 
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