
 
 
 
 
 

REFERAT 
 

ÅRSMØTE 2020 FOR ROGALAND 
FUGLEHUNDKLUBB 

Furenes 
4. Mars 2020 

 

Jan-Atle Larsen ønsket medlemmene velkommen til RFK' s årsmøte. 
 
1. Konstituering av årsmøtet 

1.1 Valg av møteleder:    Per Øyvind Hinna 
1.2 Valg av referent:   Karl Kallevåg-Albrektsen 
1.3 Valg av protokollunderskrivere:  Ellinor Nesse, Turid Helgø 
1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent av årsmøtet 
1.5 Tellekorps:     Turid Helgø/ John Johnsen 
 
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til møteinnkallingen eller dagsorden. Det var 39 
stemmeberettigede til stede på årsmøtet. 
34 medlemmer + 5 styremedlemmer 
 
2. STYRETS ÅRSBERETNING 

Årsberetning ble i år grunnet Erwin Kranzmann´s fravær forberedt og skrevet i forkant av 
Erwin. Oppsummeringen ble presentert av Jan-Atle Larsen. 
 
Det ble presenterte et stabilt og høyt aktivitetsnivå i klubben. Det legges ned imponerende 
mye arbeid blant de frivillige til gjennomføring av de ulike aktiviteter og arrangementer. 
Gjennom all innsats har RFK nok et godt år bak seg både med et aktivitetsnivå i norgestoppen 
samt en god økonomisk ryggrad. Som nøkkeltall har vi hatt over 200 personer innom på 
medlemsmøter og sosiale arrangementer, nær 300 registrete medlemmer, ca 220 ekvipasjer på 
kurs og samlinger og 506 ekvipasjer på jaktprøver og utstilling med totalt 111 premieringer! 
 
Jan-Atle takket alle og enhver for kjempeinnsats i 2019. 
 
Oppgaver styret har jobbet med i inneværende periode, samt viktige oppgaver for det nye 
styret ble presentert. 
-Aktiviteter: Kurs, samlinger, trening, skyting, rypetaksering, medlemsmøter, utstilling, 
jaktprøver og 2 klubbmesterskap. 
 
  



Det er etter oppfordring fra Per Sandanger katalogisert, pussa og lagra gamle pokaler og 
vandrepremier. Med unntak av noen få vandrepremier som er gitt tidligere vinnere til odel og 
eige har styret lykkes å spore opp de aller fleste. Dette arbeidet er stort sett ferdig og 
nesten alle premier er lokalisert. En stor takk til vår eminente materialforvalter Ellinor Nesse 
for god innsats! 
 
Etter kommentar fra årsmøtet ble årets gullnålkandidater gitt heder. Gullnålene ble tildelt 
under jubileumsmiddagen til Hilde Ims og Jan Atle Larsen. 
 
Det ble gitt en spesiell takk til Forusprøvekomiteen for strålende innsats og vel gjennomført 
arrangement!  
 
Geir Lode fikk også en påskjønnelse for sin innsats for tilrettelegging av terreng for SVII som 
i 2020 arrangeres i Åseral grunnet villreinutfordringen. 
 
 
Furenes 
Bygging av gapahuk er i gang. Det vil utover våren bli igangsatt dugnader og det 
oppfordres til medlemmer å stille til innsats. 
Det har vært jobba med å opprette ei aktivitetsgruppe for Furenes. Opprettelsen av 
gruppa kom ikke i mål før årsmøtet i mangel på kandidater. Turid Helgø kommer til å være 
styrets observatør for denne gruppa. 
De som til nå har meldt seg til tjeneste i forkant og under årsmøtet er i tillegg til Turid: 
Inger Elisabeth Mæland, Karl Kallevåg-Albrektsen, Per Øyvind Hinna, Cathrine Pedersen, 
Jone Nærland og Cecilie Ausland.  
 
ÅRSBERETNINGEN 
Årsberetningen for 2019 ble vedtatt med 2 kommentarer: 
Punkt 2D, Aktiviteter: Apportprøve, Horve. Ikke nevnt i årsmøtedokument 
Punkt 7, Apportkurs: Kursleder: Ellinor Nesse.  
 
 
3. ÅRSREGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020 

 
Regnskap ble presentert av Karl Kallevåg-Albrektsen, og godkjent uten kommentar.  
 
Revisors beretning ble lest av vararevisor Gaute Kyllingstad. Regnskap er gjennomgått av 
revisorene uten merknader.   
 
Budsjett for 2020 ble gjennomgått. Det ble registrert 1 kommentar som også tas til følge.  
Budsjett får lagt til en diversepost. Denne er satt til kr 30 000.- for å budsjettere for 
handlingsrom for ikke planlagte poster. Dette er implementert i revidert budsjett. 
 
  



4. FASTSETTELSE AV KONTIGENTER 
 
Styres forslag om uendret kontigent for 2021 ble vedtatt i henhold til årsmøtedokument. 
 
Hovedmedlem:   kr 500.- pr. år. (Inkl. Trenings- og lufteterreng) 
Familiemedlem:   kr 50.- pr. år. 
Støttemedlem:   kr 150.- pr. år. 
 
5. INNKOMMENDE FORSLAG 

 
5.1 Forslag fremmet av styret: 
5.1.1: Lovendring vedtatt etter avstemning.  

Se Årsmøtedokument for detaljer. 
 

5.1.2:  Æredsmedlemsskap: 
Det ble i år tildelt 4 æredsmedlemsskap. Disse ble tildelt Arild Skeivik, Ellinor Nesse, 
Erwin Kranzmann og Toralf Ekrheim. Det ble foretatt enkeltavstemming og godkjenning 
av årsmøtet. 
Se årsmøtedokuemnt for begrunnelse av utmerkelsene. 

 
5.2 Forslag fremmet av medlemmene 
 Ingen forslag mottatt fra medlemmene er registrert. 
 
 
  



6. VALG 

 

 

 

 

 
 
• Forslagene fra valgkomiteen ble godkjent av årsmøtet.  
• Styrets forslag for valgkomite ble godkjent av årsmøtet. 

 



PREMIERINGER, ÅRETS HUND 
 
ÅRETS HUND UK 
ES Berkjestølen´s Rall NO44863/18   e/f Nils Otto Håra   34 poeng 
 
ÅRETS HUND AK 
B Suhlegan Niusha SE31201/2016    e/f Axel Clausen   22 
poeng 
 
ÅRETS HUND VK 
P Østagløtten´s Janka NO40274/15    e/f Åsmund Hamre  30 poeng 
 
ÅRETS HUND ALLROUND 
ES Berkjestølen´s Rall NO44863/18   e/f Nils Otto Håra   28 poeng 
 
ÅRETS HUND UTSTILLING 
ES NUCH Frankmovangen´s Langbein NO38812/15  e/f Arild Skeivik   21,5 
poeng 
 
ÅRETS HUND SKOG 
KV Øvstebuas Crf Bris NO45578/17   e/f Steinar Søyland  40 poeng 
 
ROGALANDSTROFEET 
ES Jentefjellet´s Fenja NO37775/18   e/f Mette Møllerop  65 poeng 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Vedlegg:  
1 - Styrets årsberetning for 2019 (på hjemmesiden)  
2 – Regnskap og revisors beretning for 2019 (på hjemmesiden)  
3 – Budsjettforslag 2020 (på hjemmesiden)  
4 – Valgkomitéens innstilling (på hjemmesiden)  
5 - Innmeldte resultater årets hunder 2019 (på hjemmesiden)  
6- Forslag fremmet av styret (på hjemmesiden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


