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Stiftet 17.08.99 

 
Protokoll fra årsmøte i Vestfold Fuglehundklubb den 24.02.2021 på Teams 

                  
 
Formann Roar Karlsen ønsket alle velkommen til årsmøte som denne gangen ble avviklet på Teams pga. 
koronarestriksjoner fra våre myndigheter. Vi håper likevel at dette blir en tilfredsstillende løsning for våre 
medlemmer og deltagere. 
 
Sak 1 Innkallelsen ble godkjent uten kommentarer 
 
Sak 2 Roar Karlsen ble valgt til møteleder. 
 
Sak 3 Kjell Enberget og Hans Petter Blokkum ble valgt til å undertegne protokollen. 
  

Trond Gustavsen og Ina Rød Engelstad ble valgt som tellekorps.  
Det ble registret 15 deltagere inkludert styret. 
 

Sak 4 Styrets årsberetning for 2020 ble lest av Roar Karlsen.  
Under punktet Farmen, 3 avsnitt, står det bla. at «tiltak ble diskutert og iverksatt». Ordlyden ble 
bestemt strøket da den kan feiltolkes og virke misvisende. De tiltak som fremkom i en tidligere 
rapport fra mattilsynet var aller rede iverksatt under befaringen. Dette gjaldt anbefaling om 
desinfiseringskar ved inngangsdøren til volieren samt bruk av engangsdress for å unngå smitte 
utenfra og inn i volieren. Det fremkom således ingen NYE tiltak under befaringen. 
 
Roar Karlsen viste til alle de positive tilbakemeldingene vi har fått på våre 2 prøver i 2020. 
Tross koronasituasjon med iverksetting av diverse smittevernstiltak, har tilbakemeldingene på 
arrangementene vært meget gode. Styre retter en stor takk til jaktprøvekomiteen som har gjort en 
fremragende innsats ifm. arrangementene. 
 
For øvrig var det ingen kommentarer til Årsberetningen fra Styret. 
 
Årsberetningen fra det lokale dommerutvalget VF/TFK med påfølgende regnskap ble lest av Roar 
Karlsen. Ingen kommentarer til dette.  
 

Sak 5 Revidert regnskap samt revisors rapport for regnskapsåret 2020 ble gjennomgått.  
 Det var ingen kommentarer til regnskapet eller revisors rapport. 
 
Sak 6 Ingen forslag fra medlemmene var innkommet. Styret foreslå imidlertid å IKKE øke 

medlemskontingenten for 2022. Dette ble vedtatt. 
 
Sak 7 Budsjettet for 2021 ble gjennomgått og vedtatt. Viser et underskudd på kr. 3 000,- 
 
Sak 8 Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Kjell Enberget og enstemmig vedtatt. Roar Karlsen takket 

Morten Bøhmer for innsatsen i styret og ønsker Ina Rød Engelstad velkommen. 
 

Protokoll godkjent 01.03.2021 
 

Kjell Enberget         Hans Petter Blokkum 
(Sign)           (Sign) 
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