
 
 
 
 

Protokoll styremøte 
 

Dato: 11.10.2022 Tidspunkt: 20.00 Sted: Messenger 

Tilstede:  
 
Ikke møtt: Kjetil Holten 

 
Møteleder: Per Ivar Langaunet  
 
Referent: Per Ivar Langaunet 
 
 
Sak 18/22: Aksjoner forrige styremøte 
Ref sak 11/22: VISA kort mot klubbkonto:  
Ref sak 12/22: Lage oversikt over instruktører: Mangler input fra Lakselv, samt noen kontrakter fra 
Alta. 
Ref sak 13/22: Lage oversikt over instruktører og dommere: Utestående. 
Ref sak 17/22: Kandidater til FKF Fase 1: Styreleder har ikke mottatt innspill fra aktivitetsledere. 
 
Status:  
Monica tar aksjon på VISA kort.  
Avdelinger tar aksjon på siste instruktører.  
Ingen kandidater til FKF Fase 1 pr. nå. 
 
 
Sak 19/22: Klubbmesterskap Høst 2022 
Lakselv ansvarlige. Påminnelse om nye regler. 
 
Status:  
Per-Gunnar tar ansvar for klubbmesterskap på vegne av Lakselv.  
  

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/05/Styremote-05052022.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/05/Styremote-05052022.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/05/Styremote-05052022.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/05/Styremote-05052022.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/05/regler_klubbmesterskap-05.05.2022.pdf


Sak 20/22: Prøvedatoer 2023 
Informasjon til styret. Vedtatt datoer etter møte SU Nord. 
 
Prøve Terminliste SU Informasjon 
Porsangerprøven  11-12.03.2023 Ok 
Arctic Cup og Altaprøven 
Cacit 

14-16.04.2023 
(CACIT) 

Ok 

Sennalandsprøven Vinter 
Cacit 

22-23.04.2023 
(CACIT) 

Ok 

Kautokeinoprøven  2-3.09.2023  Det er avtalt med TFK 1-dags 
VK. VFFK kjører VK på 
lørdag. Dette vil si at vi må 
informere om at det kun blir 1-
dags VK. 

Sennalandsprøven Høst Cacit 23-24.09.2023 Ok 
Apportprøve 8-9.07.2023 Ok 
   

 
Vedtak: 
Styreleder søker om prøvene i dogweb. Red: Prøvene er søkt i dogweb 18.10.22. 
 
 
Sak 21/22: Materialforvalter 
Nåværende materialforvalter fratrer sitt verv. Klubben må finne ny materialforvalter. Ønsker at det 
utarbeides en utstyrsoversikt og at prøvene praktiserer lik utdeling av premieglass etc. Det er også 
blitt etablert praksis med nye diplomer etc.  
 
Vedtak:  
Gunvor forespør Kjetil Holten om han kunne tenke seg å ta rollen som materialkoordinator igjen. 
Styret vet at det fra flere også er foreslått kompensasjon for denne rollen. Styret finner rollen så 
viktig på nåværende tidspunkt at vi imøteser tilsvarende kompensasjon, og under samme ordning 
som årsmøtevedtak 2021 Sak 3 sak 1, for denne rollen. Red: Ingrid Bellika Holten har tatt på seg 
oppgaven. 
 
Det ble også en diskusjon rundt dobbeltroller under kompensasjonsordningen.  
Aksjon:  

- Monica sjekker grenser for kompensasjon opp mot behov for lønnsinnberetning. Red. 
Grense 10.000kr pr individ.  

- Per Ivar oppdaterer web-side med materialforvalter. Red: web oppdatert 18.10.22. 
 
 
Sak 22/22: Utbetaling av styrehonorarer.  
Ref. Sak 3 Årsmøtet året 2021. Utbetalingsdato må settes av styret.  
 
Vedtak:  
Utbetalingsdato for styrehonorarer settes til 30.november hvert år under ordningens varighet.  
 
Det er foretrukket en sen utbetalingsdato for at det skal lønne seg å inneha verv i en hel periode for 
å motta kompensasjon. Styret utdyper også årsmøtevedtaket med bestemmelse om at man må 

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/03/Protokoll-fra-arsmote-i-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb-2021.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/03/Protokoll-fra-arsmote-i-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb-2021.pdf
http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2022/03/Protokoll-fra-arsmote-i-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb-2021.pdf


inneha vervet en hel periode for å kunne motta kompensasjon.  
 
 
Sak 23/22: Fôrsponsor  
Geir har kommet med forslag til videre arbeid med fôrsponsor. 
 
Status: 
Geir jobber videre med aktuelle fôrsponsorer.  
 
 
Sak 24/22: Fast sponsor av jaktdekken/finaledekken 
Geir har kommet med forslag til en ordning med fast sponsor av jaktdekken/finaledekken. 
 
Vedtak: 
Styret beslutter at vi går for en ordning hvor vi årlig bestiller 100 dekken til våre jaktprøver. Dette 
blir en kostnadsplitt mellom VFFK, Kleven Jakt- og Fiske og NonStop. De to sistnevnte vil da bli 
faste sponsorer av VFFK. 
 
Geir kommer tilbake med kostnadsestimater. Oppfølging i neste styremøte.  
 
 
Sak 25/22: Svar til FKF i lavlandssaken 
Ref brev fra FKF 01.09.2022. VFFK må sende et formelt svar. Fristen var i utgangspunktet satt 
23.september, men flere av klubbene har svart etter fristen og har også bedt om mer informasjon. 
Styreleder kan ikke se at disse spørsmålene er besvart, men FKF har kommet med noe 
tilleggsinformasjon i ettertid (28.09.2022), etter egen oppsatte frist. Styreleder presenterer ulike svar 
som er mottatt pr. mail. 
 
Vedtak:  
VFFK v/styreleder formulerer et generelt svar på linje med andre svar gitt i saken, hvor vi etterspør 
flere detaljer. Red: Styreleder har besvart FKF med kopi til styret 18.10.22: 

 
Hei,  
Vest-Finnmark Fuglehundklubb (VFFK) har hatt saken oppe til drøfting i styremøte 
11.10.22. 
Vi stiller oss bak andre uttalelser om manglende budsjett og informasjon. 
 
Vi bemerker også at vi muligens er en av klubbene med størst fysisk avstand til denne delen 
av sporten. 
Vi finner det derfor vanskelig å styrebehandle et konkret beløp uten at de mer berørte 
klubbene har kommet med forslag, og følgelig vurdere involvering av eget årsmøte. 
  
Dersom videre prosess viser planer og budsjetter klubbene støtter, er VFFK en klubb med 
god økonomi, og som i denne saken kan være med å støtte felles interesser.  
 
Per Ivar 
Styreleder VFFK 

 
 



Sak 26/22: Krav til aversjonsbevis Tamrein 
Ref mail fra FKF 02.10.2022:  
 
FKF v/Styret mottok 27.07.22 brev fra Karlsøy JFF med spørsmål om lokal arrangør kan 
forlange aversjonsbevis på rein ved sine prøver der grunneier krever dette. 
Saken ble behandlet i styremøte 08.08.22 hvor saken ble sendt til FKF v/Sentralt 
Dommerutvalg. I møte i Sentralt Dommerutvalg 11.08.22 ble det bestemt at saken ble 
sendt til NKK Jakhundkomite for behandling. Saken ble her behandlet og vedtaket står 
under. 
NKKs jakthundkomite avholdt møte den 7.september, hvor denne saken ble fremlagt for behandling. 
Her er vedtaket: 
Sak 24/22 Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) - krav om aversjon tamrein ved prøvestart. 
Det bes om dispensasjon for å kunne kreve aversjonsbevis mot tamrein i de tilfeller et 
reinbeitedistrikt krever dette. 
FKF ønsker at dette i første omgang gjelder for 2023 fram til eventuelt nytt jaktprøveregelverk trer i 
kraft. Det vil vurderes om dette da skal inn i det nye regelverket. 
Vedtak: 
NKKs Jakthundkomité kan ikke behandle denne saken da dette er utenfor NJK sitt mandat. 
Grunneiere står fritt til å stille krav om aversjonsbevis mot tamrein. 
 
Ut fra dette vil det være opp til arrangør å kunne kreve dette ved sine prøver der 
grunneier krever dette. 
All den tid det ikke er like muligheter landet over når det gjelder å gjennomføre aversjon 
på tamrein, herunder utstedelse av bevis, vil dette ulike muligheter for å gjennomføre 
denne typen aversjonsdressur. Dette vil derfor kunne utelukke en del deltakere fra å 
delta. FKF vil derfor ikke anbefale CACIT på prøver hvor aversjonsbevis tamrein kreves 
av arrangør. 
FKF v/Styret ber de klubber som har anledning til det å starte opp aversjon på tamrein. 
Dette må da praktiseres på samme måte som det i dag gjøres på sau. FKF vil kontakte 
NJFF som har ansvaret for aversjon i dag for å iverksette aversjonsdressur på tamrein i 
deres opplegg. 
 
Status:  
VFFK gjennomfører aversjon på tamrein. VFFK må følge saken videre, da vi pr nå ikke kan 
anbefale grunneier å kreve aversjonsbevis så lenge dette vil påvirke CACIT-tildeling.  
 
 
 
Sak 27/22: Oppfølgingsmøte med Fefo jaktsessongen 2022/2023 
Møtet er planlagt torsdag 20.oktober 2022. Styreleder trenger stedfortreder.  
Drøfting av synspunkter etter første jaktperiode. 
 
Vedtak:  
Per-Gunnar stiller på vegne av klubben. VFFK v/styret har ingen spesielle innspill til endringer i 
dagens reguleringer.  
 
 
  



Sak 28/22: Dyrevelferdskontrollør på jaktprøver/Utlånserklæring våpen 
Erfaringer fra årets prøver. 
 
Vedtak:  
Styret oppfatter at det er litt ulik praksis mellom prøvene.  
Det må etableres en lik praksis for utøvelse av dyrevelferdskontrollør-rollen innad i VFFK.  
Ref. aksjon: Det må bestilles våpenskap når ny materialforvalter er på plass.  
Aksjoner: 

- Styret mener vi har en beslutning på innkjøp av våpenskap. Red. Per Ivar: Beslutning ble 
gjort i årmøte 2019 Sak 4 Budsjett med kr. 5000. 

- Styreleder ser over tilgjengelige dokumenter for dyreveferdkontrollør-rollen, og sender dette 
ut til avdelingene. Disse dokumentene kan også gjøres tilgjengelige på vffk.no. 

  
 
Sak 29/22: Treningssamling 2023 
Nåværende arrangører (Gerd og Kim Roar) har meddelt at de ikke tar gjennomføringsansvar i 2023 
dersom klubben ønsker å fortsette med årlig treningssamling.  
 
Vedtak:  
VFFK v/styret ønsker å opprettholde tilbudet med treningssamling. Styret må derfor finne 
kandidater som kan ta over gjennomføringsansvaret. Geir stiller seg positiv til dette. Red: Eva 
Cathrine Nilsen har tatt på seg ansvaret for dette. 
 
Sak 30/22: Printere og PC’er. 
De nye printerne som ble kjøpt inn av tidligere styre er for store og upraktiske. Flere avdelinger har 
ikke benyttet disse. Klubbens PC’er er også utdaterte.  
 
Vedtak:  
Styret beslutter at avdelingene står fritt til å selge de store printerne på bruktmarked til egen inntekt. 
De må da også eventuelt kjøpe nye selv.  
 
Styret v/styreleder innhenter tilbud på 3 stk nye PC’er. De gamle kan kasseres. Avtales nærmere 
med ny materialforvalter. Red: 3 stk nye PC’er er kjøpt inn under Black Friday til samlet kroner 
16.470 avtalt i styrets messenger-gruppe.  
 
 
Sak 31/22: Eventuelt 
 
Drøftet behov for andre glass på apportprøve for å få ned kostnader.  

- Avventer videre arbeid til ny materialforvalter er på plass.  
 
Statuetter for kåring av prøvens beste UK og AK Hund.  

- Vi ser det er behov for felles statuetter innad i VFFK for kåring av prøvens beste hunder. 
Enighet i styret om at det er ønskelig å kåre «prøvens beste» og ikke «dagens beste», selv 
om dette kan medføre ettersendelse av bestemannspremier.  

- Kristel jobber videre med forslag til tekst/regler.  

http://www.vffk.no/wp-content/uploads/2020/03/Protokoll-fra-%C3%A5rsm%C3%B8te-i-Vest-Finnmark-Fuglehundklubb-2019_all.pdf

