ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB
(Stiftet 24.1.1970)

ÅRSMØTE 2018 I ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB
Onsdag 7. mars 2018, kl. 1900
Sted: Løå te Geir, Sveinsvollveien Voll

Følgende dagsorden/saksliste er satt for årsmøtet:
1.

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
1.1
Valg av møteleder
1.2
Valg av referent
1.3
Valg av 2 – to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen
1.4
Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

3.

ÅRSREGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018

4.

FASTSETTELSE AV KONTINGENTER 2019

5.

INNKOMNE FORSLAG
5.1
Behandling av forslag fremmet av styret

6.

5.2

Behandling av forslag fremmet av medlemmene

VALG
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Valg av styreleder
Valg av styremedlemmer/vararepresentanter
Valg av revisor
Valg av valgkomité for neste årsmøte
Valg av nye utvalg/komiteer
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1.

KONSTITUERING AV ÅRSMØTET
1.1

Valg av møteleder

1.2

Valg av referent

1.3

Valg av 2 – to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

1.4

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Dersom ingen kommentarer er kommet styret i hende innen start av årsmøtet eller
feil er/blir oppdaget, godkjennes innkalling og dagsorden uten debatt.

2.

STYRETS ÅRSBERETNING
Årsberetningen for 2017 gjennomgås/leses opp av styrets leder, og det gis mulighet for å komme
med spørsmål og/eller kommentarer.
Årsberetningen for 2017 godkjennes av forsamlingen eller tas til etterretning av styret med
kommentarer i årsmøteprotokollen.

3.

ÅRSREGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018
Årsregnskapet for 2017 presenteres av kasserer og det gis anledning til å komme med spørsmål
og/eller kommentarer.
Årsregnskapet for 2017 godkjennes av forsamlingen eller tas til etterretning av styret med
kommentarer i årsmøteprotokollen.
Budsjett for 2018 presenteres av kasserer og det gis anledning til å komme med spørsmål og/eller
kommentarer.
Budsjettet for 2018 godkjennes av forsamlingen eller tas til etterretning av styret med
kommentarer i årsmøteprotokollen.

4.

FASTSETTELSE AV KONTINGENTER 2019
Styret foreslår ingen endring i medlemskontingentene:
1.
2.
3.

Hovedmedlem:
Familiemedlem:
Støttemedlem

Kr. 500 pr år (inkl. trenings- og lufteterreng)
Kr. 50 pr år
kr 150 pr år
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5.

INNKOMNE FORSLAG

5.1

Forslag fremmet av styret
5.1.1 Styret ber årsmøte avgjøre om klubben skal fortsette med innkjøp og utsettelse av fasaner
eller ikke, da mandat fra årsmøtet 2013 om 5 års satsing, nå er ferdig.
5.1.2 Forusprøven og Terrengutvalg lavland slås sammen for bedre utnytting av ressurser.

5.2

Forslag fremmet av medlemmene
5.2.1 Forslag vedr. RFK 50 ÅRS JUBILUEM fra Ellinor Nesse og Mette Møllerop.
5.2.2 Forslag vedr. innføring av fullkombinert prøve på høyfjell fra Ida Sollie.

6.

VALG
Årsmøtet skal velge nytt styre iht. lover og statutter.
Det nye styret konstituerer seg selv med fordeling av verv og arbeidsoppgaver ved første
ordinære styremøte med unntak av styreleder, som velges direkte av årsmøtet.

6.1

Valg av styremedlemmer/vararepresentanter
Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlem til styret. For detaljer, se valgkomiteens
innstilling.

6.2

Valg av revisor
For detaljer, se valgkomiteens innstilling.

6.3

Valg av valgkomité for neste årsmøte
Valgkomiteen foreslås av styret og velges av Årsmøtet.

6.4

Valg av nye utvalg/komiteer
For detaljer, se valgkomiteens innstilling.

*

Vedlegg:

*

*

1 - Styrets årsberetning for 2017 (på hjemmesiden)
2 – Regnskap og revisors beretning for 2017 (på hjemmesiden)
3 – Budsjettforslag 2018 (på hjemmesiden)
4 – Valgkomitéens innstilling (på hjemmesiden)
5 - Innmeldte resultater årets hunder 2017 (på hjemmesiden)
6- Forslag fremmet av styret
7- Forslag fremmet av medlemmer

ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB
(Stiftet 24.1.1970)

Vedlegg 6
5.1

Forslag fremmet av styret
5.1.1 Årsmøte avgjør om klubben skal fortsette med innkjøp og utsettelse av fasaner eller ikke,
da mandat fra årsmøtet 2013 om 5 års satsing på lavlandsaktiviteter, nå er ferdigstilt.
Viktige moment er status etter endt periode, samt stort fokus på dyrevelferd/overlevelsesevne i
forbindelse med utsetting og trening/prøve på fugl. Dette har ført til skjerpede krav fra
myndighetene (MD og MT) vedr. søknadskriterier og rapportering/dokumentasjon.
Forslag til vedtak:
RFK årsmøte stemmer over styrets forslag.
5.1.2 Forusprøven og Terrengutvalg lavland slås sammen til ett, med en hovedleder og en
nestleder, hvor nestleder har ansvaret for terrengarbeidet. Terrengutvalget har kun et formål skaffe og pleie terreng til Forusprøven - så det vil derfor være fornuftig at det er ett og samme
utvalg i dagens situasjon. Nytt navn blir Forusprøvekomite og terrengutvalg for lavlandsprøve.
Forslag til vedtak:
RFK årsmøte godtar det av styret fremlagte forslag til sammenslåing.

Vedlegg 7
5.2

Forslag fremmet av medlemmer
5.2.1 Forslag vedr. RFK 50 ÅRS JUBILEUM fra Ellinor Nesse og Mette Møllerop.
Rogaland Fuglehundklubb ble stiftet 24. januar 1970. I 2020 feirer dermed klubben sitt 50 års
jubileum.
Til klubbens 25 års jubileum ble det laget en «25 års jubileumsberetning» forfattet av Mette
Møllerop. Denne beretningen gir et historisk tilbakeblikk og beskriver klubbens aktiviteter og
utvikling i denne perioden. I tillegg gir boken en oversikt over oppdrettere, championater og andre
gode resultater. Det er av stor verdi for klubben innimellom å gjøre et tilbakeblikk og sikre at
klubbens historie tas vare på.
I forbindelse med 40 års jubileet ble det tatt initiativ til å lage en film som viser bredden i
klubbens aktiviteter i form av en årskavalkade, en oversikt over klubbens høydepunkt, sentrale
personer i klubbens utvikling, samt gleder og utfordringer med å drive fuglehundklubb. Det ble i
den anledning gjort noen filmopptak. Disse er fremdeles tilgjengelige.
Til 50 års jubileum bør RFK på nytt samle sammen historien til klubben i form av en
«jubileumspakke» til klubbens medlemmer og andre interesserte. Det bør etableres en
redaksjonskomite som kan samle og sette sammen relevant materiale. Redaksjonskomiteen skal
også vurdere hvilket / hvilke medium som er best egnet til å formidle klubbens 50-årige historie.
Forslag til beslutning:
Styret skal innen 1 måned etter årsmøte etablere et forprosjekt som skal utarbeide et forslag til
«Jubileumspakke» i forbindelse med klubbens 50 års jubileum. Prosjektet skal levere et forslag til
leveranser og gjennomføring, med tilhørende budsjett, innen fire måneder etter årsmøtet.
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Styret setter deretter sammen en redaksjonskomite basert forslaget fra forprosjektet. Styret
skal være representert med en person i komiteen. Komiteen bør utover det bestå av media
kompetente personer og medlemmer som har hatt sentrale verv i klubben over tid.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne forslag til «Jubileumspakke» med budsjettramme opp
til kr. 50.000.
5.2.2 Forslag fra Ida Sollie; RFK skal arrangere en fullkombinert prøve på høyfjell innen to år.
Kort om fullkombinert jaktprøve:
Fullkombinert er en høyfjell/skog/lavlandsprøve samme dag som en vanlig apportprøve. Her går
alle øvelsene på samme dag. Feltprøve kan være lavland, høyfjell eller skog. De som blir innstilt til
premie fra en av disse prøvetypene får gå apport øvelsene senere på dagen. Apport øvelsene kan
tas direkte der det ligger til rette for dette. Det kan arrangeres fullkombinert både i AK og UK
(ikke UK på skog). Det er mest praktisk og arrangere fullkombinert sammen med en fra før
etablert prøve og at disse deltagere går med på et vanlig parti. Eventuelt er erfaringen fra andre
distrikter at man kan arrangere denne prøven en midtukedag og at interessen er stor.
Når det gjelder apportdelen så kan dette arrangeres på stedet, etter at prøven er over, eller
underveis. Vi må ha tilgang på et vann, og et område til å gjennomføre søk og sporapport. Dette
trenger ikke være mer avansert enn å bruke et av prøveterrengene som er nære veien, og et
fjellvann må jo finnes. Regelverket sier at apporten skal kastes slik at hunden må svømme omtrent
50 meter, så det setter jo ikke de største kravene til størrelsen på vannet. Apportreglene er
endret og åpner for at man kan kaste fra land, også i AK.
Når man arrangerer prøven på høyfjell kan også UK hunder stille i fullkombinert og få premie her.
Forslag til beslutning:
RFK skal arrangere en fullkombinert prøve på høyfjell innen to år.

