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ÅRSMØTE 2018 FOR ROGALAND FUGLEHUNDKLUBB 
Løå sjå Geir på Voll 

7. Mars 2018 
 

 
Leder Erwin Kranzmann ønsket medlemmene velkommen til RFK`s årsmøte. 
 
1. Konstituering av årsmøtet 
1.1 Valg av møteleder: Jan Atle Larsen 
1.2 Valg av referent: Karl Kallevåg-Albrektsen 
1.3 Valg av protokollunderskrivere: Ellinor Nesse/ Terje Egeland 
1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden: 
 
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til møteinnkallingen eller dagsorden. 
  
Det var 38 stemmeberettigede til stede på årsmøte. 
31 medlemmer + 7 styremedlemmer     
 
2. Styrets årsberetning 
Årsberetning med utdypning ble lest av Erwin Kranzmann. 
Erwin åpner med å presentere det stabile aktivitetsnivået til klubben og presiserer 
også i år hvor resurskrevende det er å drive klubben, med ikke mindre enn 14 faste 
utvalg/komiteer. Det legges ned imponerende mye arbeid blant de frivillige til 
gjennomføring av de ulike aktiviteter og arrangementer. 
Styreleder takket alle og enhver for kjempeinnsats i 2017.  
 
Oppgaver styret har jobbet med i inneværende periode, samt viktige oppgaver for 
det nye styret ble presentert. 
 
Lufteområde/treningsområder i nærområder 
Saker som ble diskutert under møtet var bl. a et sterkt ønske fra medlemmer om 
utvidelse av treningsområde utenfor inngjerdet lufteterreng på Furenes vinterstid, 
og mulighet for tilrettelegging av fast møteplass med gapahuk/bålpanne på 
eksisterende inngjerdet område. Dette vil dog kreve god dugnadsånd fra våre 
medlemmer. Styreleder refererte til nylig møte med grunneier Trond Furenes, som 
er veldig positiv til klubbens foreslåtte aktiviteter på Furenes. 
 



Utsetting av fasaner/arrangering av lavlandsprøver 
Det ble informert om status vedr. pågående arbeid rundt utsetting av fasaner og 
endrede krav til regelverk fra Miljødirektoratet/Mattilsynet. Siste informasjon 
fra FKF er at endelig regelverk vedr. søknadskriterier, dokumentasjon og 
rapportering er berammet ferdigstilt våren 2018. 
 
Dommerstab 
Det ble også informert om status rundt vår dommerstab, som nå har veldig høy 
gjennomsnittsalder med påfølgende naturlig frafall. Det begynner å bli kritisk med 
å utdanne nye dommere, både lokalt og på landsbasis. Det er pr. i dag krevende å 
finne nok autoriserte dommere til å dømme alle jaktprøver. 
 
 
 
       
Årsberetningen 
Årsberetningen for 2017 ble vedtatt med følgende kommentarer;  
Statuttene for årets hund allround må spesifiseres til: krav om 3 av 5 øvelser for 
klassen UK. Krav om 4 av 6 øvelser for AK.  
Her referer styret til protokoll fra 2017: Årsmøte gir styret mandat til å tilpasse 
poeng giving. 
 
 
 



Følgende hunder hadde utmerket seg og fikk tildelt premie: 
 
ÅRETS HUND UK 
B Suhlgean Niusha SE31201/2016 e/f Axel Clausen 32 poeng 
 
ÅRETS HUND AK 
KV Øvstebuas Adm. Ronja NO32498/11 e/f Steinar Søiland 16 poeng 
 
ÅRETS HUND VK 
ES Flørli’s Zlatan NO43677/14 e/f Gisle Eriksen 37 poeng 
 
ÅRETS HUND ALLROUND 
KV Rypesteggens cot Eowyn NO 49314/13 e/f Sveinung Steine 29 poeng 
(4 av 6 øvelser). Høyfjell høst og vinter, apport og skog) 
 
ÅRETS HUND UTSTILLING 
ES NUCH Frankmovangen’s Langbein NO38812/15 e/f Arild Skeivik 31 poeng 
 
ÅRETS HUND SKOG 
ES Sandy av Oddresteinen NO31182/13 e/f Jan-Atle Larsen 36 poeng 
 
ROGALANDSTROFEET 
ES Yggaren’s Sussi NO34016/14 e/f Egil Mellgren 75 poeng 
 
Alle stolte hundeeiere ble behørig feiret med gavekort og blomster. 
Vinner av Rogalandstrofeet ble tildelt maleri og blomster.  
 



Norgesmesterskap/utstilling/championat 
 
Innmeldte Championater 2017, Jakt: 
NJCH ES Flørli’s Zlatan NO43677/14 eier Gisle Eriksen 
Innmeldte Championater 2017, Utstilling: 
NUCH ES Yggaren's Sussi NO34016/14 eier Egil Mellgren  
NUCH ES Frankmovangen’s Langbein NO38812/15 eier Arild Skeivik 
NUCH Ildfoten’s K-Eir – NO59081/10 eier Mette Møllerop 
 
NM lavland: 
SV Landinernas Trygve og Ida Sollie Sølvmedalje på NM for lag 
 
NM høyfjell Kongsvoll: 
KV Rypesteggens COT Eowyn og Sveinung Steine Gullmedalje på NM for lag 
St. Hubertus 
SV Fjellgløtts Haldor Ida Sollie Sølv i finalen i St. Hubertus 
 
 



3. Regnskap 2017 og Budsjett 2018  
Regnskapet ble gjennomgått av Karl Kallevåg-Albrektsen, og ble godkjent uten 
kommentarer. 
Regnskapet er gjennomgått og godkjent av revisorene, med merknader. 
Det påpekes at ved årsskiftet 2017/2018 ikke er foretatt komplett opptelling av 
premier og utstyr. Det er imidlertid foretatt en ekstraordinær avskrivning av alle 
bokførte verdier på premier, gaver og salgsartikler. Den reelle kostnaden for 
forbruk er følgelig dekket under denne avskrivingen. 
Revisorene anbefaler at det foretas opptelling av premiebeholdning og utstyr. 
Dette vil bli utført straks alt utstyr er flyttet til ny materialforvalter/nytt lager. 
 
Budsjett for 2018 ble presentert og godkjent med følgende justeringer: 
-Budsjett for terrengleie økes fra kr 30.000 til kr. 40.000. 
-Det legges til grunn utgifter for forberedelse til jubileumsfest kr 25.000. Det 
samme vil legges til for 2019. 
-Utgiftsposten "Prosjekt lavland" endres til "lavland" 
-Det budsjetteres kr 50.000 for innkjøp, transport, utsetting og pleie/foring av 
fasaner i 2018. 
 
4. Fastsettelse av kontingenter.  
Styret foreslo ingen endring av medlemskontingenten for kalenderåret 2019. 
 
Hovedmedlem: kr. 500,- pr. år, inkluderer tilgang til klubbens treningsterreng 
høyfjell (Holmevatn/Njardarheim) og lufteterrenget lavland (Fureneset/Lutsi). 
Familiemedlem: kr. 50,- pr. år 
Støttemedlem: kr. 150,- pr. år 
 
Forslaget ble enstemmig godkjent. 
 
 



5. Innkomne forslag 
 
5.1 Forslag fremmet av styret 
 
5.1.1 Styret ber årsmøte avgjøre om klubben skal fortsette med innkjøp, 
foring/pleie og utsetting av fasan eller ikke, iht. endrede krav til regelverk fra 
Miljødirektoratet/Mattilsynet. 
Etter grundig diskusjon ble stemmeavgivning/resultat at 22 medlemmer stemte ja 
til fortsatt satsing, og 10 stemte nei. 
 
Følgende vedtak ble fattet:  
"Prosjekt lavland" er nå avslutta og graden av satsning på lavlandsprøve evalueres 
årlig. Det legges i 2018 opp til videre innkjøp av 150 fasaner iht. godkjent budsjett. 
Det presiseres at alt arbeid med søknader, oppfølging, foring, ressurser og formelt 
arbeid og regelverk følges opp av lavlandskomite/Foruskomite. 
Arbeid med fasaner og tilrettelegging for lavlandsprøve krever ildsjeler. Erwin 
berømmer dette arbeidet og påminner hvor krevende dette er i arbeid og på 
ressurssida for frivillighet. 
Årsmøtets innstilling er et budsjett på opp til kr 50.000 for lavlandsarbeid og 
innkjøp av fasaner. 
 
Styreleder informerte samtidig om at FKF nå ber om økonomisk støtte i 
størrelsesorden >20.000 fra arrangører av lavlandsprøver, til planlagt 
fasan/rapphøns feltstudie/forsknings prosjekt på Østlandet med en totalramme på 
minimum 700.000. Styret er negativ til denne satsingen, da det allerede foreligger 
god dokumentasjon på området.  
Styret ba derfor årsmøte om å stemme over denne forespørselen fra FKF. Vedtak: 
enstemmig nedstemt.  
 
5.1.2 Forslag om sammenslåing av komiteen for lavland og Forusprøve. 
Forslag enstemmig nedstemt av årsmøtet. 
 
 



5.2 Forslag fremmet av medlemmer 
5.2.1 Forprosjekt til RFK 50 års Jubileum 2020: 
Forslag godkjent av årsmøte med følgende endring av fremsatt forslag til 
beslutning; Styret skal innen rimelig tid lage en plan og dedikere ressurser til å 
jobbe med planlegging av jubileumsfest. 
 Det innvilges budsjett kr 50.000 over to år (2018/2019)til dette arbeidet. 
Det er foreløpig 2 personer som har meldt seg villige til å drive dette arbeidet; 
Ellinor Nesse og Turid Helgø (styrets representant). Utvidelse av komite til dette 
arbeidet vurderes. Styret blir involvert i dette arbeidet. Dette arbeidet vil også 
kreve frivillighet blant medlemmene. 
 
5.2.2 RFK skal arrangere fullkombinert jaktprøve på høyfjell innen to år: 
Forslaget godkjent av årsmøte. Ida er ansvarlig for tilrettelegging og anskaffelse 
av dommer til fullkombinert prøve. Det er viktig at Ida har god kontakt med 
prøvekomiteen for å gjøre en god avvikling av denne type prøve. 
Det skal vurderes et prøveparti under Sirdal Høst 2018. 
 
 



6. Valg. 
Valgkomiteen la frem sin innstilling med forslag til kandidater for valg. 
Vara velges for 1 år. 
 
De foreslåtte kandidater ble enstemmig valgt. 
 
Det nye styret, samt alle prøve-/utstillingskomiteer og andre komiteer/utvalg ble 
som følger:  

 



 
Note:  
Lavlandskomite og Forusprøvekomite beholdes som 2 komiteer. 
Begge komiteer blir redusert med 1 person. 
 



Valgkomité 201 7:  Toralf, Frank, Magne, Arild (vara). 
 
Blomster ble tildelt avtroppende styremedlem Kristine Skalle og Frank Ådne 
Pedersen. RFK takker for lang og tro tjeneste. 
 
En ekstra påskjønnelse ble det også på noen av våre ildsjeler som over lang tid har 
bidratt positivt for klubben. En stor applaus og blomster til disse, som er Ellinor 
Nesse, Hilde B Ims, Terje Egeland, Tom Soma og Per Sandanger 
 
 
Møteleder takket for oppmøte og ønsket alle vel hjem 
 
 
 

Sign.      Sign. 
 
 

 
-----------------------------  ------------------------------ 

Ellinor Nesse    Terje Egeland 




