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3. Styrets beretning 2020. 

 

Etter ekstraordinær generalforsamling 16. oktober 2019 var styrets sammensetning slik: 

 

Leder Øystein Utne Fortsetter til 2021  

Nestleder Siw O Tvedt Til 2020  

Styremedlem Andreas Borcherding Fortsetter til 2021  

Styremedlem Baard Brattebø Fortsetter til 2021  

Styremedlem Helge Pedersen Ny til 2021  

Styremedlem Grethe Walvik Ny til 2021 

Varamedlem Arne Stalheim Ny til 2021  

Varamedlem Torleif Askeland Ny til 2020  

 

Styrets sammensetning og oppgaver  

Andreas Borcherding ansvar for salg av dommerbøker og er styrets kontakt med 

aversjonskursene.  

Baard Brattebø og Grethe Walvik web-ansvarlige. 

Grethe Walvik er sekretær, VFK sky   

Arne Stalheim leder for Aktivitetsutvalget  

Torleif Askeland i Jaktprøveutvalget og ansvarlig for årets hunder.  

Siw O Tvedt er nestleder, styrets kontakt med festivalen, VFK sky  

Helge Pedersen ansvarlig for felt-samlinger 

Øystein Utne leder, kontakt med NKK, FKF, jobber tett mot regnskapsfører, terreng 

ansvarlig og jaktprøver.  

 

 

2020 har vært et annerledes år. 

Frem til mars 2020 gikk året med normal aktivitet. Den verdensomspennende nedstengingen i 

mars førte med seg en annerledes hverdag for borgere i Norge, NKK, fuglehund-miljøet og 

VFK medlemmer. Vi måtte avlyse de planlagte arrangementer og styremøter.  

Etter sommeren tok vi opp aktivitetsnivået og gjennomførte planlagt aktiviteter etter pålagte 

retningslinjer. Krevende, som andre bransjer og miljøer måtte etterkomme. I november kom 

ny nedstenging, med noe mer rom for skjønn, men VFK valgte likevel å vise solidaritet med å 

avlyse planlagt arrangementer.  

Siden høst 2020 er styremøter gjennomført på digital plattform. 

 

I denne situasjon fikk også NKK økonomiske utfordringer og ba hunde-Norge om lån 

og/eller sponsormidler. FKF gikk i aktiv dialog med NKK. 

Basert på forespørsel fra NKK og oppfordring fra FKF kalte styret inn til ekstraordinær 

generalforsamling. 

Styret føler seg godt fornøyd med tiltakene rundt økonomistyring og har oppnådd positive 

effekter ved å innføre budsjett grunnlag for jaktprøver og andre aktiviteter. Lagringsløsning 

som er valgt (VFK i Sky), som er en dynamisk plattform, er mer innarbeidet og det jobbes 

med optimalisering av arbeidsflyt og dokumentering.  

  

  



3 
 

 

Ekstraordinær generalforsamling  

19. august 2020 ble det gjennomført ekstraordinær generalforsamling med sak:  

Lån til NKK med forslag til vedtak: 

Under ordinære generalforsamling, 27. mai, la Styret fram sak om at styret skulle få fullmakt 

til å innvilge lån til NKK om tilstrekkelig informasjon om lånebehov ble fremlagt.  

GF støttet ikke forslag til vedtak på daværende tidspunkt. GF ba styret om å innkalle til 

ekstraordinær GF dersom den økonomiske situasjonen ikke endret seg og ba om ytterligere 

begrunnelse for lån. 

 

JD (Jakthund divisjonen) der blant annet FKF er representert, fant at NKK hadde gjort rede 

for sin økonomiske situasjon og sin plan for reorganisering på en slik måte at  

de mente medlemsklubbene kunne gå inn med lån.  

Styret mente vi må stole på at forbund - FKF- og de øvrige jakthund forbundene har gjort 

grundig arbeid før de har kom med anbefaling med å økonomisk støtte NKK  

GF støttet vedtak og lån på kr 50.000 ble gitt NKK. 

 

Økonomi 

Regnskapsfører har gjort en fremdragende jobb og VFK har i 2020, på tross av lav aktivitet, 

god økonomi. 

Klubben har søkt og fått innvilget koronastøtte på tapt inntekt. Dette fikk vi tilslag på, mye 

grunnet godt budsjettarbeid for de ulike aktiviteter som ble blitt avlyst.  

Budsjett for de ulike aktiviteter innførte styret i 2020.  

Se mer detaljert beskrivelse under avsnitt økonomi.  

 

Valg:  

Dessverre har vi kommet i en situasjon der de fleste av styrets medlemmer er på valg. Styret 

valgte tidlig i høst å gjøre Valgkomiteen oppmerksom på dette. 

 

Mål og forventninger 2021: 

For 2021 ser vi at vi fortsatt må informere våre medlemmer enda bedre om at klubben trenger 

flere frivillige til ulike oppgaver. Med en medlemsmasse på ca. 300, vil det være naturlig at 

mange flere medlemmer får anledning til aktivt å være med å drive våre aktiviteter. Det å 

inkludere mange flere medlemmer i aktivitetene våre vi styrke oss som klubb og det enkelte 

medlem vil få mer erfaring og kunnskaper om både seg selv, hunden og klubben.  

Samme oppfordring ble skrevet i fjorårets beretning og fortsatt oppfordrer styret til mer aktiv 

tilnærming fra klubbens medlemmer. 

 

I desember 2020 sendte NKK ut spørreundersøkelse vedr. mulighet for økning av 

grunnkontingent til NKK. VFK svarte på denne, men i skrivende stund er VFK ikke kjent 

med at det er fattet beslutning i denne sak.  

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen. 
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3.1 Rapport fra Lokalt dommerutvalg (LD) 

 

 

Årsrapport 2020 frå Lokalt dommarutvalg (LD). 

LD har i 2020 bestått av Bjørn Monsen, Knut Steinar Skiple og Robert Brenden. Robert er 

satt opp som ledar i 2020. 

Vintersamling -i samarbeid med VFK arrangement for nye førara og eigara av 

fuglehunder på Gaularfjell 

Det blei arrangert ei kandidatsamling på Gaularfjell i Januar med 4 kandidatar, Rune 

Amundsen, Bengt Opsanger, Hans Nordnes, Helge Pedersen var med som instruktør og 

dømte som elev og 3 dommara. Samlingen var ute i praksis og teori om kvelden. Dommara 

og kandidatar diskuterte situasjonar/oppgaver og det som hadde skjedd gjennom dagen. 

Kandidatane syns det var positivt å få dømme nye hundar og personar og det blei meir som 

ein vanleg prøve. LD legger opp til ein fast vinter-samling i lag med VFK arrangementet der 

det skulle bli arrangert. 

Lokal dommersamling i klubblokalene i Bergen. 

LD innkalte til lokal dommersamling for å gå gjennom alle dommeroppgaver til sentral 

dommersamling. LD minner på kravet til alle VFK dommara om å være minimum på 1 av 

disse samlingane før det har gått 3 år. Det er eit krav som er innført fra sentralt 

dommarutvalg. Disse møtte på denne samlingen: Terje Tvedt, Øystein Utne, Rune Skeie, 

Knut Steinar Skiple, Jan Olav Andersen, Johan Fredrik Kayser, Terje Natland, Helen 

Jetmundsen og Robert Brenden. 

Sentral dommarsamling 

Robert Brenden  representerte LD i VFK og tok med seg VFK sine meiningar på oppgavene 

til Sentral Dommarkonferanse i februar på Gardermoen. DU har sendt ut rapport frå denne 

samlinga til alle dommara og den ligger på nett hjå FKF.  

Vintersamling-Filefjell 

Me hadde tenkt ny kandidat samling på Filefjellsprøven, men på grunn av Covid19 og 

avlysning av prøven i siste time så blei ikkje dette noko av i år. Teorieksamen blei i år 

gjennomført på kvardag på Voss Gymnas og hjå Øystein Utne. Samlingen på Filefjell er 

kombinert teori over 3 dagar, samt praktisk på dagtid (kandidatarbeid/elev).  Covid19 gjorde i 

vår til at elevar ikkje fekk tatt nok kandidatarbeid, men pga av tidlig elevarbeid på 

Gaularfjellsprøven så fikk 2 kandidatar i lag med mange andre kandidatar, disp av DU til å gå 

opp til Kongsvold1 denne hausten etter å ha bestått teorieksamen. 

Sommaren 

LD fekk i år til slutt til eit samarbeid i lag med takseringen for Årdal Jeger og Fisk v/Jon 

Terje Øvstetun. Dette var ein veldig god samling, mye fugl, gode terreng og med overnatting 

på Utla Camping så blei dette ein økonomisk og god samling for LD og kandidatar. Me 

prøver å fortsetja det gode samarbeidet med takseringsgruppa av terrenga til Årdal Jeger og 

Fisk. Ein stor takk fra LD for at me får tilgang til disse gode terrenga. Kandidatane hadde 

stort utbytte av dette rett før Kongsvold, er tilbakemeldingane til LD. 

 

Kongsvold 1 

2 kandidatar gjekk opp til K1. 1 stk kandidat har i samråd med LD valgt å utsette dette i 1 år. 

Begge kandidatane som gjekk opp i år bestod Kongsvold 1.  
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Kongsvold 2 

Ingen kandidat gjekk opp til K2. 

Teorisamling og kandidatsamlingar 

LD har gjennomført Teorisamling på Voss på hausten og legger opp til fast vinter/haust-

samling med kandidatar i januar og august kvart år framover.  

Kandidatar under utdanning i 2020 og fremtidige kandidatar. 

I 2020 hadde LD disse til utdanning.  

Til Kongsvold 1: Rune Amundsen, Hans Nordnes.  

Bengt Opsanger ville utsette det eit år og fortsetter til K1 i 2021 

Til Autorisasjon prøven: Ingen 

I tillegg har LD fleire unge potensielle kandidatar som vi har startet å snakke med om 

utdanningen dei neste åra, så LD ser positivt på tilkomsten av nye dommerkandidater i VFK i 

årene som kjem. Men, me er avhengige av forslag på nye kandidatar til ein kvar tid. Det er 

bedre med 1 navn for mykje enn eit for lite. LD vurderar forslag ut fra krava til kandidatar og 

legger opp ein fremdriftsplan med potensielle kandidatar. VFK er kjent for kvalitet på sine 

dommara og det er viktigt at me får med oss engasjerte medlemmar som ønskjer å bidra til 

denne viktige jobben for å få gjennomført jaktprøvar. Me har registrert strengare regime fra 

sentralt dommar utvalg (DU), for etterutdanning av tidligare dommara som ønskjer å ta opp 

igjen dommaroppgava. Dessverre så har dette gjort til at me har mista nokon av desse 

kandidatane som fremtidige dommara.  

Geografisk spredning på LD sin virksomheit og samlingar 

LD prøver så godt me klarar å fordele samlingar geografisk innafor VFK medlemsmassen sitt 

område, for å treffe flest mulege dommara og kandidatar gjennom året. Siste året har f.eks 

LD sin virksomheit fordelt seg slik: 

 

• Teori Dommarsamling vinter med dommaroppgaver Bergen 

• Sentralt dommarutvalg sin årlege samling, Gardermoen 

• Gaularfjell-Teorioppgaver og praktisk samling i fjellet 

• Voss-Teorieksamen 

• Filefjell-Teori og praktisk dømming (avlyst pga av Covid 19) 

• Tyin-Årdal, kandidatsamling før Kongsvold i starten av august mnd i samarbeid med 

Årdal Jeger og Fisk 

• Kongsvold/Hjerkinn-Teori og praktisk 

• Voss-Teori (pga av Covid19 er mye tatt via nett i 2020) 

Krav til deltakelse på samlingar 

LD vil minna eksisterande dommara om kravet til å være med på lokal eller sentral 

dommarsamling pr 3 år for å beholde autorisasjon.  

Helsing LD VFK 

Bjørn Monsen, Kurt Steinar Skiple og Robert Brenden 

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen.  
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3.2 Jaktprøver 2020 

 

Vinter 2020 ble det ikke arrangert jaktprøve i VFK.  

 

12.mars, dagen før Filefjellsprøven, ble Norge stengt ned grunnet frykt for spredning av 

covid 19 viruset. Resten av denne vinteren ble det heller ikke andre steder arrangert 

jaktprøver av samme årsak. 

 

Høsten 2020 var det igjen duket for jaktprøver, nå med en god del restriksjoner på særlig den 

sosiale biten, men også i forhold til å desinfisere utstyr med håndsprit. NKK og FKF hadde 

laget veileder for arrangering av jaktprøver i tråd med FHI sine anbefalinger og regjeringens 

pålegg. 

 

VFK sin prøve i Raggsteindalen var blant de aller første prøvene som ble avholdt etter den 

nye veilederen. Prøven ble arrangert helgen 21. - 23. august. Prøveledelsen var Øystein Utne 

og Trond Tvedt og det var gitt anledning til å dele ut CACIT til vinner av VK. 

Fuglehundfolket var tydeligvis sulteforet på jaktprøver og det var svært stor påmelding til 

prøven. Det var 5 kvalitetspartier fredag, 2 VK kval samt 3 kvalitetspartier lørdag og 4 

kvalitetspartier og VK-finale søndag. Det betyr at vi måtte bruke alle de store terrengene vi 

disponerer. I tillegg var det lange ventelister både lørdag og søndag. 

På tross av stor deltakelse, var det relativt lite premiering, dette til tross for 249 sjanser på 

fugl registrert. 

 

I VK var det nok en gang Robert Brenden som vant, denne gang med KV Tiurjegerens Solo 

av Sognexpressen som også fikk tildelt CACIT. P Nash til Hans Simensen fikk 2 VK m/res 

CACIT, es Lucky til Egil Åsli 3 VK og Øystein Johnsen med es Nea fikk 4 VK finale. 

 

Ellers ble helgen noe skyggelagt av en uheldig episode der en deltakende hund tok en sau 

som senere døde av skadene. Dette er sterkt beklagelig. Prøveledelse og hundeeier gjorde sitt 

ytterste for å gjøre opp med saueeier. 

Det har alltid vært en utfordring med en del sau i disse terrengene, men heldigvis er det 

sjelden at det går så ille som dette. Neste høst (2021) vil prøven bli flyttet til Hardangervidda. 

Noe vi ser veldig frem til. 

 

Stord 03.-04.10.20 

Stordprøven ble også arrangert etter NKK/FKF sin veileder med Øystein Utne som 

prøveleder. Vi brukte de vanlige terrengene i Midtfjellet vindmøllepark og ellers terreng som 

Fitjar Fjellsameige disponerer. 

Igjen var det stor påmelding og vi hadde ikke nok terreng til alle. Det var lange ventelister 

begge dager. 

I år uteble rugden og det var sparsomt med samarbeidsvillige orrfugler så det ble lite premier. 

Men dette er en lokal prøve og et veldig fint tilbud til våre medlemmer. 
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Os 1 24. og 25.10.20 

Som i fjor var det Arnstein Haugen som styrte denne prøven. Påmeldingen til Os1 var god, 

med 34 startende hunder. Denne prøven var og tilrettelagt etter gjeldende veileder fra FKF. 

Det var bra med fugl denne helgen, men ujevnt fordelt i terrengene. Det ble hele 6 hunder 

som kvalifiserte seg til rugdepokalløpet ved å oppnå 1 pr AK. Av disse var det en ny fører 

som fikk sine første 1 AK på Os prøva og ble tildelt sølvrugden, Ketil Mikkelsen. I tillegg ble 

det delt ut to x 2AK. 

Os  2. 

Denne prøven som offisiell NKK prøve måtte avlyses. Dette fordi Bergen kommune med 

omliggende kommuner innførte strengere restriksjoner med hensyn til smittespredning. 

Men ihuga osinger med Andreas Borcherding i spissen arrangerte et uoffisielt rugdepokalløp. 

Dvs det vil gå inn i historien som et rugdepokalløp, men ikke som en stambokberettiget 

jaktprøve. 

6 forhåpningsfulle førere og hunder var klar til dyst i opplett og 8 plussgrader. Det gikk 

rykter om mye fugl, men også rykter om litt lett og vanskelig fugl. Deltakerne ble fordelt på 

to ulike parti, og de var som følger: 

Parti 1:  

Dommer: Helen Jetmundsen  

IS – Rørbakkens Tjommi, e/f: Ketil Mikkelsen 

P – Gaupeskaret`s Pyro, e/f: Andreas Borcherding 

B – Geilanes Ixi, e/f: Eigil Haug 

 

 Parti 2:   

Dommer: Øystein Johnsen 

IS – Rødlien`s Tellus, e/f: Magne Bjørndal 

IS – Valeheia`s Sitting Bull, e/f: Roald Kjellevold 

GS – Pointmanns Granat, e/f: Rune Skeie. 

 

For å sikre mest mulig lik biotop for partiene, valgte vi å benytte «Lyssandlia» og 

«Hjemdalsskaret/ Hjemdal». Begge terrengene kunne by på godt med fugl, og samtlige 

hunder hadde sine sjanser. 

Etter at hundene hadde fått sine tilmålte minutter, samlet vi alle deltakerne til bålkos og kaffe. 

Dommerne gjennomgikk de ulike slippene til de respektive hundene, og følgende resultat ble 

presentert: 

Vinner av Rugdepokalløpet 2020: Pointmanns Granat – e/f: Rune Skeie 

2. plass: IS – Rørbakkens Tjommi, e/f: Ketil Mikkelsen 

3. plass: IS – Rødlien`s Tellus, e/f: Magne Bjørndal 

4. plass: P – Gaupeskaret`s Pyro, e/f: Andreas Borcherding 

 

Vi takker alle sammen for en fin dag i skogen.  

En spesiell takk til våre dyktige dommere, Helen Jetmundsen og Øystein Johnsen. 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen. 
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3.3 Årets hunder i VFK 2020  

 

 

Årets AK hund: GS Pointmanns Granat 23 poeng 

 

 
 

 

Årets AK hund nr. 2: Sølvabbens Nord JV-18 NJV-18 Aaa Apollo 11 poeng 
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Årets AK hund nr. 3: ES Skogalias Mia 5 poeng 

 
 

Årets UK hund: IS Zuni 9 poeng 

 
 

Årets UK hund nr. 2: IS Neadalens Ellie 8 poeng 

 
 

Det er ingen innmeldte resultater i VK.  

Gullhunden ingen kvalifiserte . 

Bronsejegeren ingen kvalifiserte. 
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3.4 Saueaversjon 2020 

 

Det ble i 2020 arrangert 13 kurs fordelt på 3 lokasjoner med totalt 148 påmeldinger. 

78 bevis ble utskrevet. 

 

3.5 Jaktprøveterreng 2020 

 

VFK har i år bare avholdt noen jaktprøver i skog og på høyfjell i høst. 

Dessverre ble de flest vinterprøvene i Norge avlyst pga. Covid-19. 

I tillegg ble Os 2 også avlyst. 

 

Klubben leier dertil egnede terreng fra grunneiere og eller rettighetshavere.  

Årets prøver ble arrangert på følgende steder. 

Skogsprøver: 

Stord 

 

Os 1 med påfølgende uoffisiell Rugdeprøve. 

Høyfjell høst: 

Raggsteindalen. 

 

Jaktprøven i Raggsteindalen høst 2020, ble den siste jaktprøven der i VFK sin regi. 

Fra høsten 2021 vil prøven bli flyttet til Hardangervidda vest, med Halne fjellstove som 

hovedkvarter. 

 

Over mange års samarbeid har VFK opparbeidet seg god kontakt og godt samarbeid med alle 

grunneiere til VFK sine jaktprøveterreng. Dette er svært viktig å beholde, med tanke på 

framtidige jaktprøver. 

 

Jeg vil derfor be alle prøvedeltakere til å respektere opplysninger som blir gitt fra de 

forskjellige prøvelederne på de forskjellige jaktprøvene. Tenker da på parkering og ta opp 

hundeskitt etc. 

Da dette er noe grunneierne er svært opptatt av.  

 

Hilsen VFK terrengansvarlig. 

Olaf Hafstad. 

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen. 
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3.6 Jaktprøvutvalget  2020 

 

Jaktprøveutvalget har bestått av leder Torleif Askeland, Trond Tvedt og Rune Amundsen.  

 

Det har vært avholdt noen telefonmøter. 

Jaktprøveutvalget har jobbet med å skaffe prøveledere til jaktprøvene i 2021. 

Dette har ikke vært helt enkelt, men det ser nå ut som om vi kun mangler prøveveleder på en 

prøve. 

 

Filefjellprøven -  hovedkvarter på Filefjellstuen. 

Mjølfjellprøven -  hovedkvarter på Kårdal. 

Hardangervidda-prøven- hovedkvarter pa Halne Fjellstue.  

Stordprøven -    hovedkvarter pa Fitjar. 

Os 1 og 2    hovedkvarter pa Os.  

 

 

Raggsteindalsprøven er flyttet til Hardangervidda. 

Hardangervidda prøven er ny av året. Anders Hetlevik, Jan Olav Amundsen og Ove Larsen 

har ansvar fo denne prøven (se rapport fra Anders Hetlevik). 

En liten bønn fra jaktprøveutvalget:  

Er det noen av medlemmene som kan tenke seg å være prøveleder vennligst kontakt Torleif 

Askeland. 

 

 

3.7 Fuglehundfestivalen 2020 

 

VFK’s Fuglehund Festival, ble avlyst pga Covid-19 restriksjoner.  

 

 

3.8 Aktivitetsutvalg 2020 

 

År 2020 ble et annerledes år i forhold til planlagte aktiviteter for klubben. Men på tross av 

begrensningene, som trådte i kraft for fullt allerede fra mars relatert til Korona – «Covid 19» 

(og begrensninger ihht nasjonale smitteverns regler) har vi forsøkt å gjennomføre aktiviteter 

med begrensninger der det har vært forsvarlig og praktisk mulig.  

 Vedlagt følger en kort gjennomgang av de aktivitetene som har vært i løpet av året, som har 

vært mulig å gjennomføre.  

➢ Treningssamling «høyfjell» sammen med dommeraspirantene. Dette fant sted i januar 

2020 på Gaularfjellet og var veldig gjennomført. 

➢ Treningssamling og Bergensdekkende ble arrangert på Mjølfjell. 

➢ Klubben har holdt 2 dressurkurs. Et vår og en høst, det sistnevnte ble lagt opp som et 

«jaktdressurkurs», som bygget videre på kurset som ble arrangert våren. Klubben 



12 
 

opplevde stor pågang etter kurs og begge kursene var fulltegnet.  Det var også kjekt å 

se at 8 av 10 av deltagerne fulgte med fra første kurs, over til jaktdressurkurset (høst).  

➢ Det har vært holdt duetrening (vår og høst) med «ro i opp flukt» hos Terje Tørnblom 

på Askøy og på Bergens Undervisningsgård 

➢ Vi har gjennomført 2 kvelder med «skyte kurs» på banen til ÅJJF i Åsane. Kurset ble 

godt mottatt og var et tilbud til jegerne, som ønsket «å spisse» skyteferdighetene og 

treffe «blink» på høsten jakt. 

➢ Klubben har i løpet av sommer og høst arrangert «Apportbevis prøve» på Os samt på 

Myrbø 

➢ Jaktprøvene Raggsteindalen, Stord og Os 1 har blitt gjennomført ihht plan. 

(Kommentert individuelt) 

➢ Vi arrangerte klubbkveld for medlemmer på Bergen undervisningsgård i november, 

hvor Astri Ellefsen holdt foredrag om belønningsbasert fuglehund trening, samt at vi 

har hatt individuelle kurstimer for medlemmer, som ønsket trening. Meget god 

oppslutning på klubbkveld og treningstimer, på tross av begrensinger ihht nasjonale 

regler. 

➢ Klubben arrangerte «Rugdepokal løp» i desember på Os. Det ble gjennomført 2 

partier . 

➢ Oppsummering aversjonsdressur 2020; det ble i 2020 arrangert 13 kurs fordelt på 3 

lokasjoner med totalt 148 påmeldinger. (78 bevis ble utskrevet.) 

 

Aktiviteter som har blitt avlyst eller utsatt pga Korona (Covid-19 og nasjonale regler 

for å begrense smitte): 

➢ Filefjell prøven avlyst. 

➢ Utstilling / fuglehund festival avlyst, 

➢ Apportkurs avlyst, 

➢ Os 2 prøven avlyst 

➢ Julesamling avlyst 

➢ Rugdetrening november avlyst  

 

Avslutningsvis vil vi få takke alle instruktører, dommere, grunneiere, medlemmer og andre, 

som har bidratt til aktiviteter og gjennomføring av klubbens aktiviteter i 2020!  

 

Styret i Vestlandet fuglehund klubb 

Ved Arne Stalheim 

Aktivitets ansvarlig  

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen. 
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4. Regnskap og revisjons beretning  

 

4.1 Økonomi 2020  

 

Styret har for året 2020 fortsatt økonomiarbeidet etter linjer lagt i 2019, i samarbeid med 

regnskapsfører. Året har vært påvirket av koronapandemien. 

Styret har kunnet tilpasse kostnader etter hvert som reduksjoner i aktiviteter og dermed 

inntekter har fremtvunget seg grunnet koronarestriksjoner. Styret har videre søkt og fått 

tilskudd gjennom myndighetenes «hjelpepakker» for å kompensere koronarelaterte tapte 

budsjetterte nettoinntekter. 

Budsjettert resultat 8.000 gitt av forrige ordinære årsmøte 2020 (ordinært resultat på 48.000 

og en avsetning på 40.000,- til eventuelle ekstraordinære koronarelaterte utgifter), viser seg å 

ha vært noe konservativ.  

Årets driftsresultat/overskudd på 167.676 er oppnådd gjennom aktiviteter som ikke har vært 

koronaredusert, med fortsatt kostnadskontroll på disse gjennomførte aktiviteter. 

Egenkapitalen er økt tilsvarende fra 556.714 til 724.390. 

Foreningen har på ekstraordinært årsmøte august 2020 gitt et lånetilsagn til NKK på i alt 

50.000,-. Lånefasiliteten er ved årsavslutningen 2020 ikke tatt i bruk av NKK. 

Styret vil for 2021 fortsette medlemsnytteproduksjon med sund økonomi. 

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner beretningen. 
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4.2 Regnskapsberetning 2020 for Vestlandets Fuglehundklub  
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4.3 Resultat 2020   
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4.4 Resultatrapport for avdelinger   
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4.5 Balanserapport Vestlandets Fuglehundklub  
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4.6 Revisors uttalelse 

 

 

 

 

 

  



19 
 

5. Aktivitetsplan 2021 
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6. Budsjett 2021 avd, detaljert mot regnskap 2020 
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7. Kontingent  

 

Styret innstiller at kontingenten er uforandret. 

 

 

8. Vedtektsendringer 

 

Styret i VFK fremmer forslag om å endre følgende lovtekst i våre lover: 

 

§3-3 Innkalling  

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  

 

endres til : 

Generalforsamlingsdato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 4 ukers varsel. 

 

Styret finner eksisterende frist for urimelig og gjør det vanskelig å få oversikt og overholde 

frister i en hektisk tid på året med innhenting av rapporter, avslutning og revisjon av regnskap 

samt budsjettering. Vi ønsker derfor en kortere frist , noe som ellers er vanlig i andre 

organisasjoner og klubber. 

 

Styret innstiller: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringen. 
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9. Innkomne saker til generalforsamlingen  

 

Til Generalforsamlingen i VFK.  

 

SAK: BETALT KASSERER/REGNSKAPSFØRER.  

 

Etter flere år med mangelfulle regnskaper besluttet styret i 2019 å engasjere en profesjonell 

regnskapsfører for å rydde opp i regnskapene og få disse ført skikkelig slik at de viste 

klubbens reelle økonomiske tilstand.  

 

Dette var nødvendig å gjøre slik situasjonen var da. Styret har fortsatt med samme 

regnskapsfører i 2020, og det er uklart hvor lenge styret mener dette er nødvendig.  

 

VFK er snart 100 år og i hele klubbens tid har jobben som kasserer vært utført av et medlem 

som har gjort dette på dugnad. VFK sine regnskaper er ikke noe avansert bedriftsregnskap og 

det er betimelig å stille spørsmål til generalforsamlingen om man anser dette for å være 

nødvendig i fortsettelsen, eller om styret skal pålegges å avvikle ordningen med betalt 

regnskapsfører.  

 

Ingen andre distrikts klubber VFK kan sammenligne seg med, har en betalt regnskapsfører.  

 

I skrivende stund vet ikke jeg hva dette har kostet VFK i 2020 der lite aktivitet er 

gjennomført pga. Covid19, men i 2019 mener jeg at dette var en kostnad på kr 30-40.000,-. 

VFK sine arrangementer har i de senere år gått med til dels betydelige underskudd, bortsett i 

fra den årlige utstillingen som alltid har vært en viktig inntektskilde for klubben. Det betyr at 

stort sett alt overskudd fra aktiviteter går til å betale en profesjonell regnskapsfører. Er dette 

riktig og nødvendig bruk av klubbens penger eller er dette en jobb som bør utføres på 

dugnad.  

 

Hvorfor skal medlemmer nedlegge betydelig innsats på dugnad for å arrangere prøver, 

utstilling, saueaversjon, dressurkurs osv., mens den som utfører rollen som kasserer skal få 

betalt?  

 

Jeg fremmer med dette følgende som sak som generalforsamlingen i VFK bes ta stilling til:  

 

 

1. Skal VFK fortsatt ha en betalt kasserer/regnskapsfører eller skal styre pålegges å 

avvikle en slik avtale.  

 

 

Med vennlig hilsen Jan Olav Andersen 
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Styrets innstilling: 

 

Det er opp til det til enhver tid sittende styre å avgjøre om klubben skal ha betalt 

regnskapsfører/kasserer eller ikke. 

 

På bakgrunn av at det er en utfordring å få medlemmer til å bekle de verv som klubben til 

enhver tid har, må det være fritt opp til det enhver tid sittende styret om de ønsker å ha lønnet 

regnskapsfører/ kasserer eller ikke.  

 

Pålegges styret av generalforsamlingen å skaffe regnskapsfører på dugnad, kan dette fort bli 

en utfordring for styret og selv om regnskapet neppe er spesielt innviklet, er det en trygghet 

for klubben at regnskapet håndteres korrekt.  

 

VFK disponerer tross alt vel 800 000 kr.  Så lenge det budsjettmessig er forsvarlig bør dette 

være greit. Vi ser av erfaring fra de foregående år at den lønnede regnskapsfører har betalt 

seg selv flere ganger.  

 

Han har også vært svært behjelpelig med å lage regnskaper for de respektive arrangementer. 

Dette gjør arrangør jobben betydelig enklere og det blir lettere å ta på seg arrangementer. 

 

Øystein Utne på vegne av Styret i VFK 
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10.   Valgkomiteen i VFK sin innstilling til generalforsamlingen  

 

  

Forslag fra valgkomitéen: 

 

Leder   2 år Terje Tvedt 

Nest leder  2 år Anders Eide Hetlevik 

Styremedl. 2 år Jan Olav Andersen 

Styremedl. 2 år Arne Stalheim 

Styremedl. 1år (2år) Bård Brattebø 

Styremedl. 1år (2år) Mira Donovan 

Varamedl. 1år Torleif Askeland 

Varamedl. 1år Anne Cathrine wie 

  

Revisor  2 år Nicolas Nunn 

Vararevisor  1 år (2år) Hege Hovland 

 

 

For valgkomiteen  

Ørjan Hopland og Tor E Hansen 

  

 

PS  

År som står i parentes er den riktige periode, men for å få kontinuitet i styret  

er derfor dette valgkomitéen innstilling 

 

 

 


