
 
 
 
 
 

REFERAT 
 

ÅRSMØTE 2021 FOR ROGALAND 
FUGLEHUNDKLUBB 
Teams – Nettmøte 

10. Mars 2021 
 

Erwin Kranzmann ønsket medlemmene velkommen til RFK' s årsmøte via nettmøte 
på Teams.  

 
1. Konstituering av årsmøtet 

1.1 Valg av møteleder:  Karl Kallevåg-Albrektsen 
1.2 Valg av referent: Cecilie Hammer 
1.3 Valg av protokollunderskrivere: Tor Einar Birkeland og Brit Helen Torkildsen 
1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent av årsmøtet 
1.5 Tellekorps:   Teams 
 
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til møteinnkallingen eller dagsorden. 
Det var 29 stemmeberettigede til stede via Teams. 22 medlemmer + 7 styremedlemmer 
Det var på forhånd sendt ut link og informasjon til medlemmer som ville delta på møte.  
Styret hadde også delt seg på 2 lokasjoner slik at de som ikke hadde tilgang til å delta via 
Teams kunne delta.  
 
 
2. STYRETS ÅRSBERETNING 

Årsberetning ble presentert av Erwin Kranzmann for første gang i historien via videomøte på 
nett.  
 
Det ble presentert at vi har vært inne i ett annerledes år i 2020 og at vi ikke visste hva vi 
hadde i vente resten av året etter Sirdal 1 ble avlyst, noe vi trodde og håpet ikke skulle skje 
igjen. Vi hadde så vidt startet på et spennende jubileumsår, med masse trivelige arrangement 
foran oss, som virkelig skulle markere at klubben rundet 50 år dette året, før pandemien 
stengte ned hele samfunnet og satte Norge på vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Erwin nevner at Rogaland FK har, på tross av alle Covid-19 restriksjoner, klart å legge bak seg 
ett brukbart år driftsmessig, med et begrenset tap på kr. 28.608,- (31.545,-) 
 
Samlinger, treninger, medlemsmøter og sosiale sammenkomster måtte settes på vent eller 
avlyses.  
Men vi har tross alt allikevel fått gjennomført en del aktiviteter med positivt resultat som i 
stor grad skyldes stabilt antall medlemmer, god deltakelse på prøver, utstilling og ikke minst 
frivillig arbeid. 
På vegne av styret og klubben, takker styreleder alle og enhver av de frivillige for 
kjempeinnsats og bidrag til god og sikker gjennomføring av en rekke arrangement. En ekstra 
honnør til våre jaktprøve og utstillingskomiteer som taklet de krevende Covid-19 reglene 
 
Erwin trekker frem at vi fikk gjennomført klubbens aller første fullkombinert høyfjellprøve 
2020 med gode tilbakemeldinger fra samtlige deltakere.  
 
Styret ble også gjort oppmerksom på at Rypetakseringskomitè bestående av Toralf Ekrheim og 
Simen Fugelli, i samarbeid med Statskog arrangerte takseringskurs for medlemmer. 
Det hadde en begrensing på antall deltakere, men hele 29 medlemmer gjennomførte dette 
kurset, noe som vil si at klubben nå har en del mer godkjente taksører som også kan gå som 
linjeledere. Dette er viktig for klubbens videre samarbeid med Statskog.  
 
Erwin nevner en spesiell takk til utstillingskomiteen for 2020 arrangementet. 
Utstillingen ble først avlyst etter pålegg fra FKF/NKK, så reetablert med kort tidsfrist. 
 
RFK hadde i 2020 to dommerkandidater; Lene Osberg og Øivind Dahl-Stamnes som begge 
gjennomførte og bestod Kongsvoll 1.  
Erwin nevner også at det er viktig å trekke frem at klubben og har aktive, dyktige dommere 
med høy annerkjennelse. FKF valgte nemlig ut Jørn Gunnar Bowitz og Arild Skeivik til å dømme 
i NM 2020. 
Jørn Gunnar dømte NM skog finale, mens Arild dømte NM høyfjell høst finale. 
At 2 av våre egne dommere blir plukket ut til å dømme slike arrangement er vi i RFK veldig 
stolte av, og det viser at vi har dommere på øverste hylle. 
 
 
  



 
 
 
ÅRSBERETNINGEN 
Årsberetningen for 2020 ble vedtatt med 2 kommentar: 
Feil tall i differanse for driftsresultat. Korrekt differanse mellom denn og forrige periode er  
-kr 136697,98 (130% reduksjon) 
Punkt 2D, Aktiviteter: Rypetakseringskurs ikke nevnt i årsmøtedokument. 
Styret har i tillegg beklaget skriftlig til Bjørg Vaage som ved en feil ble utelatt som 
komitemedlem i årsberetning 2020. 
 
 
ÅRSREGNSKAP 2020 OG BUDSJETT 2021 
 
Regnskap ble presentert av Karl Kallevåg-Albrektsen, og godkjent uten kommentar.  
 
Revisors beretning ble lest av vararevisor Karl Kallevåg-Albrektsen på vegne av Gaute 
Kyllingstad. Regnskap er gjennomgått av revisorene uten merknader.   
 
Budsjett for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Det ble registrert 1 kommentar ang 
dommerutdanning. Midler til dommerutdanning dekkes under konto «7798 Annen kostnad» for 
2021. 
 
  



FASTSETTELSE AV KONTIGENTER 
 
Styrets 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. 
 
INNKOMMENDE FORSLAG 
 
5.1 Forslag fremmet av styret: 

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



VALG 

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



PREMIERINGER, ÅRETS HUND 
 
ÅRETS HUND UK –  
Jimsrypa’s Busby Babe, NO36007/19   e/f Pål Livar Ravndal  19 poeng 
  
ÅRETS HUND AK –  
Jentefjellets Troll, NO56333/15   e/f Mette Møllerop  12 poeng 
  
ÅRETS HUND VK –  
DK JCH DK BRCH SE JCH Lilleskogens Wayne e/f Jørn Gunnar Bowitz 31 poeng  
NO41797/14 
 
ÅRETS HUND ALLROUND  
Jimsrypa’s Busby Babe, NO36007/19  e/f Pål Livar Ravndal  22 poeng 
  
ÅRETS HUND UTSTILLING 
ES NUCH Frankmovangen´s Langbein NO38812/15 e/f Arild Skeivik  21 poeng 
   
ÅRETS HUND SKOG –  
Risefjellets Tira, NO30905/18   e/f Jone Mossige  20 poeng  
 
ROGALANDSTROFEET  
Fønnebø’s Evita, NO55645/17   e/f Geir Johan Lode  65 poeng 
  
Alle stolte hundeeiere ble behørig feiret med gavekort og diplom. 
Vinner av Rogalandstrofeet ble tildelt datert fat og diplom. 
 
 
Møteleder takket for digitalt oppmøte og ønsket alle vel hjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sign.      Sign 
 
-----------------------------  ------------------------------ 
Tor Einar Birkeland   Brit Helen Torkildsen 


