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Saksliste på Generalforsamlingen i Romerike Fuglehundklubb 2019 

 
1. Konstituering  

a) Valg av møteleder og referent  

c) Valg av tellekorps  

d) Godkjenning av innkallingen 

e) Godkjenning av sakslisten  

f) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen  

 

2. Årsberetninger  

 

3. Regnskap m/ revisors beretning  

 

4. Innkomne saker   

 

5. Fastsettelse av medlemskontingent  

 

6. Budsjett for 2019 

 

7. Valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Konstituering 

 
a) Valg av møteleder og referent  

c) Valg av tellekorps  

d) Godkjenning av innkallingen 

e) Godkjenning av fullmakter 

e) Godkjenning av sakslisten  

f) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen  

 

 

 

 

2. Årsberetning 2018: 
         

Styret har hatt følgende sammensetning i perioden: 

    
         

Leder:                           Thomas Tollefsen           Ikke på valg    

Nestleder:                     Britt Einarsen              Ikke på valg                

Styremedlemmer:         Morten Løken              På valg 

                Anette Holten Næsje     På valg 

     Svein Fjellheim            Ikke på valg 

Varamenn:                    Aud Lise Jonassen        På valg 

     Eva Otterstrøm  På valg  

                 

Valgkomiteen:           Ingun Raastad                   På valg 

           Tor Espen Plassgård              Ikke på valg 

           Vidar Nysæter                    Ikke på valg 

 

Revisor:                         Unni Bakke                   På valg                          

  

 
 

   

 

Medlemmer: 

 
Betalende medlemmer pr. 31.12. 

2018:  

243 A medlemmer og 4 B medlemmer 

 

Klubben har 2 æresmedlemmer/livsvarige medlemmer:  

Egil Tangen (+) 

Olav Schjetne (+) 

 

Klubben har 12 (10) gullmerke innehavere: 

Ragnar Jensen 2010 

Morten Berg 2010 

Jan Inge Bronken 2008 

Egil Fladeby 2008 

Anita Gjengedal 2008 

May Liss Hermansen (+) 



 

Sverre Hollie 

Willy Nicolaysen 2008 

Steinar Sørlie 

Leif Øwre 

Terje Lie (+) 

Unni Irene Bakke 2018 

 
 

1. Styremøter: 

 
Det er avholdt 8 styremøter i 2018 med forskjellige saker på dagsorden. 
 

2. Medlemsmøter: 
 

4 medlemsmøter er avholdt i 2018 med forskjellige foredragsholdere. 
 

3. Fuglehundtinget: 
 

På fuglehundtinget som ble holdt siste helg i mai i Bodø deltok leder Thomas Tollefsen. 
 

4. Treningssamlinger:  

Trening- og instruksjonssamling Sollerøya, Femund august 18. 

 
Tilbudet hos Femund Jakt og Fuglehundskole var også i år fulltegnet. Vi hadde basecamp på 

Rønningen Camp og Hytter. Felles samling fredag kveld med informasjon om helga og grillen ble 

fyrt opp begge kveldene til felles bespising. Vi hadde to parti ute på øya lørdag og søndag, med 

Unni Irene Bakke og Svein Fjellheim som instruktører. Det er små parti, med mye slipptid. På 

lørdag var noen på duetrening inne på Fuglehundskolen hos Knut Østmo. Det var et meget godt 

fugleår, med ryper, orrfugl og storfugl på øya og hundene fikk sine sjanser og flere hadde flere 

fine fuglearbeid. Praten utover lørdagskvelden vitnet om fornøyde deltakere.     

 

Svein Fjellheim 

 

  

 

5. Apportkurs: 

 
Vi hadde 9 ekvipasjer påmeldt fra Romerike FK. Bente Holm var som tidligere år instruktør for 

oss. 

 

8.  Jaktprøve vinter Femund: 
 

Vinterprøven i Sømådalen ble holdt helgen 17-18 Mars 2018, med hovedsete på Johnsgård 

Turistsenter.  

122 ekvipasjer stilte til start i løpet av disse 2 dagene. Vi valgte å leie 2 terreng i Hodalen denne 

gang grunnet svært tungt føre i Sømådalen og sendte 2 VK kval partier dit. 

Totalt over 20 % premiering ble det denne helgen. 

En stor takk rettes til våre dommere som gjorde en strålende innsats, og takk til Truls og Anette 

som gjorde en super jobb i sekretariatet.  

Og ikke minst, takk til Johnsgård Turistsenter som gir denne prøven en flott ramme.  

 



 

Resultatlisten i VK finalen endte slik: 

 

1VK CACIT Østagløtten`s Luba, fører Frode Stenerud 

  

Finale dommere: Ole Hagen og Bård Sigve Berntsen. 

 

            Britt Einarsen 

 

 

 

9. Jaktprøve høst Fåvang 26.-27. august 2018 

 
Da er årets Fåvangsprøve vel overstått. Totalt startet 80 hunder denne helgen. Med tåke lørdag 

morgen, var vi litt uheldige med fuglen på starten av denne dagen, men det bedret seg etter hvert. 

Vi fikk bare delt ut 7 premier denne helgen, noe som tilsvarer 8,9 % premiering. Ikke særlig høye 

tall dette, men ut fra listene var det hele 96 sjanser på fugl, så rypene var i hvert fall i terrengene, 

og de aller fleste hundene har hatt sjanse på fugl.  

Skotten seter hadde fått nye eiere i år, flotte service innstilte mennesker, som ordnet opp og serverte 

god mat til alle både seint og tidlig. Ønsker å rette en stor takk til våre velvillige dommere, som 

stod på begge dager for at alle skulle lykkes.   

Vinner av VK ble Anita Johanna Tørmoen med ES Hågakollens Pancho.  

Gratulerer til dere og alle de andre som lykkes, og takk til alle de flotte deltakere og hundene deres. 

Ønsker også å takke Ringebu fjellstyre som lar oss leie disse flotte terrengene, Skotten seter som 

har stått på med god service hele helgen, og sist men ikke minst den største takk til prøvesekretær 

Linda Andreassen og dommer og terrengansvarlig Willy Nicolaysen uten dere hadde det jeg ikke 

fått gjennomført prøven.  

 

Vel blåst hilsen prøveleder Unni Bakke 

 

 

           

 

         10. Utstilling Hvaltjern 26. mai 2018  

 
Årets utstilling ble holdt på Hvaltjern i Fetsund. Dommer Petter Steen gjorde en glimrende jobb 

sammen med ringsekretær Janne Gregersen. 

Det var hele 71 hunder påmeldt fra 11 raser. 

Best in Show ble Furukollen`s Colt til Rolf Bredesen og Gry Marie Bjørge 

BIS 2   Halvartun`s Simba, Line Haugen 

BIS 3   Ignaheim`s Carma,, Anna-Lena Pilgram, Trude Wikstrøm 

BIS 4   Mettäjuntin Nb-Johaug, Dag Roger Berg 

 

Best in Show valp ble Gjendesheim`s Nova From Whl, Truls Henning Andersen 

BIS 2 valp Viljetun`s Ffm Holly, Andreas Odden, Tina Hagen Nordermoen 

  

Morten Løken 

 

 



 

11.Sommer festen 2018 

 
Årets sommerfest i Sømådalen ble en stor suksess. Primus motor Willy Nicolaysen hadde 

stålkontroll på hele arrangementet. 

Det var leirdueskyting lørdag formiddag, valp/unghundskue og apportkonkurranse lørdag 

ettermiddag. 

Steinar Sørli gjorde en glimrende jobb som dommer av utstillingen og Ingunn Sømåen var en 

suveren skriver. 

Bård Berntsen og Morten Berg tok seg av apportkonkurransen på en glimrende måte. 

Noen benyttet seg også av treningsterrenget i Båren. 

Vinnere: 

Klubbmester lerdueskyting herrer ble Rune Nedrebø. 

Klubbmester lerdueskyting damer ble Lena Reppe. 

 

Best in show 1 ble Bjerkeveien`s Se Bazzo til leder Thomas Tollefsen. 

Best in show 2 ble Femundhunds Sanni til Berit Rise. 

Apportkonkurransen ble vunnet av Zig til Per Olai Stømner. 

 

En stor takk til Willy Nicolaysen for en strålende helg, og til vertskapet Odd og Grete Sømåen 

som sto for nydelig spekemat lørdag kveld. 

Takk også til våre sponsorer denne helgen: Royal Canin, Ivan Bunes, Tor Brandt, Tingstad AS, 

Non Stop, RFK og Dogman. 

 

Takk til alle som var med på dette arrangementet. 

Vi sees neste år helgen 5.-7. juli 2019. 

 

 

Thomas Tollefsen 

 

 

          12.Klubbmesterskapet 27-28. Oktober 2018 

 
Årets klubbmesterskap gikk av stabelen siste helg i oktober på Gordon Castle. Totalt stilte 3 

unghunder og 8 AK hunder til start lørdag morgen i friskt vintervær. Samtlige unghunder vartet 

opp med fuglearbeider og ble premiert. Det var 2 AK hunder som fikk fuglearbeid og ble 

premiert. 

1.plass UK Bjerkeveien`s Kiwi. Eier Britt Einarsen 

2.plass UK Bjerkeveien`s Bazzo. Eier Thomas Tollefsen 

3.plass UK Geilandet`s Frigg. Eier Elisabeth Lerberg 

 

1.plass AK Valeras Troll. Eier Jonas Ekholdt.  

2.plass AK Molia`s Trust. Eier Jonas Ekholdt 

 

Vi kunne ha ønsket oss flere deltagere, men de som kom hadde en veldig hyggelig og sosial helg. 

Truls og Anette vartet opp med kjøttsuppe på fredag kveld og ikke mindre enn 3 retters 

festmiddag lørdag kveld. 

 

Vi takker dommere Svein Fjellheim og Truls Holten Næsje for super dømming. 

Takk også til samtlige deltagere som gjorde denne helgen til en trivelig samling. 

 

Britt Einarsen 

 

 



 

13. Dommerutvalget: 

 

Rapport fra dommerutvalget i RFK for 2018. 

 

Lokalt dommerutvalg (LDU)har hatt et år med flere telefonmøter, kandidatkvelder og samlinger. 

LDU startet utdanning med 2 nye kandidater høsten 2017, de har i løpet av 2018 blitt satt på vent 

av personlige årsaker. 

Dommerutvalget startet 2018 med et møte med lokale dommer. Møte ble avholdt på Gardermoen 

militære flystasjon, mange dommere og kandidater møtte, samt dommere fra Østfold var inviterte 

til å delta. 

 

Det møtte 2 fra dommerutvalget på den sentrale dommerkonferansen. 

I februar hadde de en elevsamling i Engerdal. 

 

Første helgen i august ble det en forberedende autorisasjonssamling i Hodalen, hvor kandidatene 

fikk prøve seg, da terrengene i år bød på masse fugl. Stor takk til Torgeir Tronslien for lånet av 

flotte terreng. 

 

Eneste oppmeldte kandidat, Morten Løken bestod Kongsvold 1.  

LD startet opp med 2 nye kandidater høsten 2018.  

 

Ole M. Hagen, Bård S. Berntsen og Cato M. Jonassen 

 

 

 

 

 

 

 

14. Hønecupen 2018 

 
Vinner ble: P Furukollen`s Colt, Gry Marie Bjørge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Årets hunder i RFK: 
 

Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn resultater for å kåre de beste hundene i klubben, og av 

mottatte resultater er vinnerne: 

 



 

Årets unghunder: 

Nr 1 Carpe Diemshytten`s Min-Da, Eier: Arnfinn Holm 

Nr 2 Furukollens Colt, Eier Gry Marie Bjørge 

Nr 3 Høgdalia`s GNT Texas, Eier Øystein Dahl 

 

Årets AK/VK hunder: 

Nr 1 Smølarypa`s Texas Hold`em, Eier Cato Martin Jonassen 

Nr 2 Kvikksteps B-Mon Amie, Eier Morten Løken 

Nr 3 Kvernsjøberget`s Vita Quattro, Eier Bente Svebak 

 

Årets utstillingshund: 

Furukollen`s Colt, Eier: Gry Marie Bjørge 
 

 

  

16. Sponsor og medlemsfordeler: 
 

Sponsor for Jaktprøver og utstilling: 

Royal Canin (hovedsponsor) 

Røhne Selmer 

Romerike Rør AS 

Fasadespesialisten AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

3. Regnskap m/ revisors beretning 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

Revisjonsberetning for Romerike Fuglehund klubb 2018 

 

Som klubbens valgte revisor, er det min plikt å revidere dens regnskap, med fremlagte 

rapporter og bilag i samsvar med god regnskapsskikk. 

Jeg mener bilagene er riktig ført og klubbens overskudd på kr 84.722,12 gir et riktig bilde 

av klubbens bruk av midler, som ligger godt over det budsjetterte overskuddet. Alle 

klubbens planlagte aktiviteter er gjennomført og selv med underskudd på flere aktiviteter, 

dekkes disse opp igjen av andre aktiviteter og sponsorinntekter.  Regnskapet viser at 

klubben har en solid økonomi.  

Regnskapet med resultat og balanse samt bilagene er vist frem og bokført på en god og 

ryddig måte.   
 

 

 

Trønnes, 26. mars 2019 

 

Unni Bakke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Innkommende forslag 
 

 

Forslag om endring av lovene for RFK som følge av ny lovmal fra NKK og FKF.  
 

Tekst eller ord merket i rødt overstrøket skal utgå. Tekst eller ord med blå skrift foreslås som ny endret lovtekst. 

 

Styrets innstilling: 

  

Forslag til endringer av lover for Romerike Fuglehundklubb vedtas. 

 

Lover for Romerike Fuglehundklubb Klubb stiftet 1985 
Vedtatt av årsmøtet den 24.04.2013 med senere endringer, senest av april 2015 

Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den xxxx 

Kap 1 Innledende bestemmelser  

§1-1 Organisasjon og virkeområde  

Klubbens navn er Romerike Fuglehund klubb, og forkortes til RFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å 
regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehund Klubbenes Forbund (FKF) som er et 
medlemsforbund i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde 
FKFs og NKKs lover og bestemmelser. 

Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde på Romerike og Oslo og Akershus. 

Klubben har sitt sete og verneting i Lillestrøm.  

§1-2 Formål  

RFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme 
positive aktiviteter med hund. RFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. 

§1-3 Definisjoner  

Klubbens organer:  

- Årsmøtet Generalforsamling 

- Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær Generalforsamling 

- Styret  

- Prøve og utstillingskomité  

- Materialforvalter  

- Dommerutvalg  

- Valgkomite  

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette  

§2-1 Medlemskap 



 

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har 
krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs 

Appellutvalg i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 

 

Styret kan foreslå for Generalforsamlingen å utnevne æresmedlemmer blant medlemmer som i særlig grad har 

markert seg i forhold klubbens virke. Forslag til æresmedlem sendes gjennom styret. Oppnår forslaget 2/3 flertall i 

styret, skal saken behandles på førstkommende Generalforsamling. Tildeling av æresmedlemskap krever ¾ flertall. 

Det voteres uten debatt.  

 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Klubben. 

 

Styret kan påskjønne personer som har ytet spesielt stor innsats i forhold til klubbens virke og/eller formål. Disse 

tildeles klubbens gullmerke. 

§2-2 Medlemskontingent  

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs 
Representantskapmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte Generalforsamling. 

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  

§2-3 Medlemsplikter  

Medlemmene er forpliktet til å støtte RFK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge RFK, FKF og NKK lover og 
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de 
befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben. 

§2-4 Opphør av medlemskap  

Medlemskap i klubben opphører ved:  

a) Utmeldelse, skjer som hovedregel via «Min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post til klubben). 

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert 
gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7  

§2-5 Disiplinær reaksjoner  

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  

Kap 3 Organisasjon  

§3-1 Høyeste myndighet  

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøte Generalforsamlingen og avholdes hvert år innen utgangen av april.   

Årsmøte Generalforsamling fatter sine vedtak med alminnelig flertall (mer enn 50%) av fremmøtte (og avgitte) 
stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 
¾ flertall).  

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Ved skriftlig avstemming kan det avgis blanke stemmer. Eventuelle 

blanke stemmer teller med for å avgjøre om forslaget har fått tilstrekkelig flertall. Oppnår ingen kandidat ved valg 

flertall (mer enn 50%) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den som oppnår minst antall 

stemmer faller ut ved neste avstemming hver gang inntil en kandidat har fått flertall (mer enn 50%). Avgitte 

stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes. 

 

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens Generalforsamling. 



 

§3-2 Møte og stemmerett  

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for i det år årsmøtet Generalforsamlingen avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet Generalforsamlingen. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap.  

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 

På klubbens årsmøte Generalforsamlingen og ekstraordinært årsmøte ekstraordinær Generalforsamling kan NKK 
og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  

§3-3 Innkalling  

Årsmøte Generalforsamlingens dato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 2 ukers frist. Innkallingen kan skal sendes 
medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.  

Med innkallelsen skal følge:  

– Dagsorden 

– Årsberetning   

– Regnskap med revisors beretning  

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være 
styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 

– Budsjett for neste år 

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet 
senest 4 uker før møtedato. 

§3-4 Årsmøtets Generalforsamlingens oppgaver.  

Årsmøtets Generalforsamlingens oppgaver er:  

a. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører 
rett til å være til stede.  

b. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.  

c. Behandle årsberetning  

d. Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke 
tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. Ved valg er benkeforslag tillatt dersom 
valgkomiteen mangler kandidater ved årsmøtets start. 

f. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet Generalforsamlingen. 

g. Godkjenne budsjett og kontingent for neste år Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste 

år 

       h.   Velge:  

– Leder for 2 1 år  

– Nestleder for 2 1 år  

– 3 styremedlemmer for 2 år 

– 2 varamedlemmer for 1 år 

– Revisor for 2 år, og varrevisor for 1 år  

– Valgkomite som består av 3 medlemmer som velges for 3 år etter innstilling fra valgkomiteen. 



 

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og andre komiteer/utvalg. 

Personer som soner dom eller er under tiltale er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av 
domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter”Lov om dyrevelferd” Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller 
oppnevnes til tillitsverv i klubben.  

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden 
kan fremsettes under årsmøtet Generalforsamlingen også ved valg. 

Ved valg er benkeforslag kun tillatt dersom valgkomiteen mangler kandidater ved årsmøtets start. 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. (Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger 
kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til 2 kandidater. Det må foreligge helt særlige forhold som 
begrunnes og protokollføres). 

Oppretter Årsmøtet Generalforsamlingen ved lovendring nye organer/tillitsverv kan Årsmøtet 
Generalforsamlingen i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på 
kandidater har vært fremmet på fastsatt måte. 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær Generalforsamling 

Ekstraordinær  årsmøte  Ekstraordinær Generalforsamling avholdes hvis årsmøtet Generalforsamlingen, styret 
eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. 

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal 
behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan 
fremsettes under årsmøtet Generalforsamling, også ved valg. 

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg; Forslag må være valgkomiteen i 
hende senest 7 dager før ekstraordinær Generalforsamling. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager 
før ekstraordinær Generalforsamling. 

Kap 4 Styret mv.  

§4-1 Styret 

Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøte 

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene Generalforsamlingene. 

§4-2 Vedtak og representasjon  

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll 
fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.  

§4-3 Styrets oppgaver er:  

– lede klubben mellom årsmøtene Generalforsamlingene 

– avholde årsmøte Generalforsamling 

– drive klubben i samsvar med klubbens formål  

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet Generalforsamlingen 

– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer. 

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen  

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen eller utenfor styret medlemmer til underutvalg 

– Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.  



 

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer skal overrekkes diplom og 
betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenster i en 
enkeltsak eller på en enkelt felt. Disse tildeles klubben hederstegn. 

Kap. 5 Årsmøtevalgte Generalforsamlingsvalgte verv/komiteer  

§5-1 Valgkomite  

Valgkomiteen består av Leder og øvrige 2 medlemmer for ett år.  Leder har ansvar for komiteens arbeid. 
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.  

§5-2 Revisor  

Årsmøtet velger revisor med og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.  

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  

Kap. 6 Diverse bestemmelser  

§6-1 Lovendringer  

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte ordinær Generalforsamling og må vedtas med minst 2/3 flertall. 
Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er 
bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  

§6-2 Tolking av lovene  

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av 
tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1. 

§6-3 Oppløsning  

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte ordinær Generalforsamling. Beslutningen 
må stadfestes på ekstraordinært årsmøte ekstraordinær Generalforsamling med minst ¾ flertall. Først etter 
annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt 
tilfaller midlene NKK.  

innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er 
valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fastsettelse av kontingent for 2019 

 
Styret foreslår at gjeldende kontingent på kr 285,- holdes uendret. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Budsjett 2019 

 
Driftsinntekter   
Salgsinntekter  
Medlemskontingent 67000 

Sponsorinntekter 20000 

Utstilling 1000 

Klubbmesterskap -2000 

Apportbevis 0 

Apportkurs 2000 

Sommerfest 3000 

Jaktprøver -5000 

  
Andre tilskudd (grasrotandel, mva komp. Etc) 10000 

Tilskudd dommerutdanning FKF 15000 

Sum salgsinntekter 111000 

Sum driftsinntekter 111000 

  

Driftskostnader  
Varekostnad  
Beh.endring varelager -15000 

Avskriving varelager  
Kjøp av premier -30000 

Innkjøp varer for videresalg  
Sum varekostnad -45000 

Andre driftskostnader  
Leie lokaler, lager + lokaler møter -25000 

Driftsmateriale -1500 

Medlemsmøter/årsmøte/foredragsholdere -10000 

Administrasjon -2000 

Data /IKT kostnad -5000 

Gaver, blomster etc -7000 

Dommerutdanning/konferanse -45000 

Treningssamling 0 

Medlemskontigent FKF 3800 

Bank /kortgebyrer -500 

Sum Driftsutgifter -92200 

Sum Inntekter 111000 

Sum Driftsresultat 18800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Valg 

 

 
Valgkomiteens innstilling til Generalforsamling 24/4-19 

    

     

Navn Periode Innstilles til 

Thomas Tollefsen Ikke på valg Leder for ett år 

Morten Løken På valg-gjenvalgt for to år Nestleder for ett år 

Britt Einarsen Ikke på valg Styremedlem 

Anette Holten Næsje På valg-gjenvalgt for to år Styremedlem 

Svein Fjellheim  Ikke på valg Styremedlem 

Marianne Johnsen Ny - velges for ett år Varamedlem 

Omid Ashtari Ny – velges for ett år Varamedlem 

   

Unni Irene Bakke På valg – velges for to år Revisor 

Roy Pihl Ludvigsen Ny – velges for to år Vara revisor 

   

Valgkomiteen   

Ingun Raastad Leder   På valg 

Tor Espen Plassgård Ikke på valg Leder for ett år 

Vidar Nysæter Ikke på valg   Velges for to år 

Per Einar Bakke  Ny   Velges for tre år 

 

Ingun Raastad, Tor Espen Plassgård og Vidar Nysæter 

 

 

 

 


