
Det 53. ordinære årsmøte 
Innkalling til årsmøte 

 
 

 

Onsdag 27.  Februar 2013 kl. 19.00 På Hamresanden 

Appartementshotell. 

 

 

1. Åpning.  

2. Godkjenning av innkalling  

3. Valg av dirigent og referent  

4. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen  

5. Valg av tellekorps  

6. Årsberetning 2012 med innkomne resultater  

7. Regnskap 2012 og budsjett 2013 

8. Fastsettelse av kontingent  

9. Innkomne forslag  

10. Nye vedtekter 

11.     Valg 

 

 

 

 
Under årsmøtesakene blir det servert rundstykker og kaffe til de som ønsker. 

Etterpå blir det utdeling av klubbens pokaler. Vi håper at riktig mange har 

anledning til å delta og ønsker spesielt våre nye medlemmer velkommen. 

 

 



6. ÅRSBERETNING 2012 

 
6.1. Organisasjon 

 
Styret, komiteer og utvalg har i beretningsåret hatt følgende sammensetning. 

 

Styret:  

Leder:      Samuel Larsen 

Nestleder:      Espen Ose 

Kasserer:      Olav Homdal 

Sekretær/Datansvarl:    Olav Schrøder 

Styremedlem:    Asbjørn Ribe 

Varamedlem:     Bjarne Hillesund 

Varamedlem:     Ingrid M Bjåen 

 

 

Revisor:  
Nils Jacob Johnsen Per Gonsholt 

 

Terrengkomiteer: 
Åseral:   Kjell Jacobsen 

Fyresdal:  Arnt Corneliussen 

Hovden:  Sondov Bjåen, Oddmund Sordal, Petter Elvestad 

 
Dommerutvalg: 
Oddmund Sordal, Pål Friis og Rune Staddeland. 

 

Materialforvalter: 
Sebastian Sjøberg og Samuel Larsen. 

 

Pokalforvalter:  
Kjell Jacobsen 

 

Valgkomite:  
Bård Køber, Randi Larsen og Bernt Hansen 

 

Utstillingskomite:  
Signe Eldor, Kjell Jacobsen, Oddmund Sordal, Bernt Hansen, Frode Fossnes, Lise 

Uleberg og Arnt Corneliussen. 

 

Treningssenteret:  
Bernt Hansen (leder), Håkon Gerhardsen, Oddmund Sordal, Einar Røsnes, Kjell 

Jacobsen, Åge Ellila, Finn Egil Sødal, Bård Køber og Pål Friis. 

 

  



Prøvekomiteer: 
Hovden vinter 1: Knut Mørk og Pål Fasseland 

 

Hovden vinter 2: Sebastian Sjøberg og Håkon Gerhardsen 

 

Nesheia: Gustav Larsen og Ove Jan Valente. 

 

Hovden Høst: Sebastian Sjøberg og Nils Jacob Johnsen 

 

Fyresdal: Torfinn Lyngroth og Solveig Gonsholt 

 
 

 

6.2. Medlemstallet. 
Klubben har 187 medlemmer pr 31.12. hvorav 4 æresmedlemmer; Marit Skårdal, Per 

Tellander, Kjell Jacobsen og Kari Røynås.  

 

 

 

6.3. Møtevirksomhet 
I perioden frem til 4. februar 2013 er det avholdt 5 styremøter, samt drøftelser på e-

post og telefon. Det er behandlet ca 50 saker. 

 

Det har vært møte med komiteer /styret den 29. mai 2012. Alle komiteene ble invitert 

og det møtte representant fra Fyresdal, Utstilling, Fjelldal og Dommerutvalg. 

 

Samuel reiste til Geilo i møte med Samarbeidsutvalget sør/vest, 14. april 2012. Der vi 

ble enige om fordelingen av alle jaktprøvene i regionen for 2013.  

 

Samuel deltok også på FKF’s Representantskapsmøte på Gardermoen den 9. juni 

2012. 

 

  



6.4. Jaktprøver/utstilling/arrangement 

 
Referat Hovden 1. 9 – 11. mars 2012 

 
I underkant av 200 hunder var påmeldt til Hovden 1 som i år for første gang også var 

tildelt CACIT. Prøvens hovedkvarter var som vanlig Bjåen Fjellstue som også huset 

mange dommere og deltakere. Det var mye ”vær” under prøven og spesielt lørdagen 

ble en utfordring for deltakende hunder og førere. På fredag og søndag var imidlertid 

forholdene bedre og terrengene viste seg da å være relativt bra besatt med fugl. Totalt 

ble det delt ut 28 premier. På lørdag kveld var vi samlet til en hyggelig jegermiddag 

på Bjåen der vi også kunne hedre de som hadde fått premie de to første dagene. 

Fredag 

Fredagen ble gjennomført i frisk vind men stort sett i oppholdsvær. Vi hadde ute tre 

VK kvalifiserings-partier og to kvalitets-partier. Fuglebestanden var jevnt bra og vi 

endte opp med 13 premieringer, hvorav 4 i UK/AK og 9 i VK kvalifisering. 18 hunder 

ble funnet verdig til å gå videre til finalen på lørdag. 

Lørdag 

Lørdagen ble en prøvelse for hunder, deltakere og dommere. 16-17 sekundmeter vind 

kombinert med mye nedbør gjorde forholdene så og si umulig. Vi hadde ute 4 UK/AK 

partier som alle valgte å avbryte dagen i 12-13 tiden uten premier. VK finale gikk på 

Bjåen Øst og etter to fulle runder hadde fortsatt ingen hunder tellende fuglearbeid.  

Tross det ufyselige været og mange forfrossene hunder og deltakere valgte 

finaledommerene Pål Friis og Ola Schrøder å sette opp en tredje runde. Det viste seg å 

være en god avgjørelse, for været bedret seg noe og tre hunder klarte da å få til 

tellende arbeid. Gaute Kyllingstad og GS Theo fikk utdelt 1VK, ES Pei Fang Birk til 

Skjalg Liljedal fikk 2VK mens ES Flørli’s Billy the Kid og Gisle Eriksen fikk 3 VK 

finale. 

Søndag 

Søndag var den beste prøvedagen værmessig. Vi hadde ute 4 kvalitetspartier og 

mange fikk sine sjanser på fugl. Det ble bra med premier, derav 4 stk. 1UK og 2 stk 

1AK. 

Takk til alle velvillige dommere som stilte seg til disposisjon samt til NKK’s 

representant, Olav Schrøder. Prøvens sponsor var Prof. Dog med Bent Hansen. Takk 

også til alle de positive deltakere som var med å gjøre prøven til en flott opplevelse 

tross det variable været. Fullstendig premieliste er lagt ut på nettet. 

 

Hilsen prøvekomiteen v. Knut Mørk 

 

 
  



Hovden II 23.-25.mars 2012 

Vi ønsket velkommen til AFK’s andre høyfjellsprøve på Hovden 23-25.mars 2012. 

Prøvens Sponsorer var: Vennesla Dyreklinikk http://www.vennesla.dyreklinikk.no og 

Appetitt Hundefor http://www.appetitt.com/no/hundefor  

Prøvens ”hovedkvarter” var på Bjåen Turisthytte, ca 11 km fra Hovden sentrum.  

Fredag 23.03.12  

Vi hadde ute 3 VK partier og 3 UK/AK partier. 

Det ble 6 premier i VK og 6 premier i UK/AK partiene. 

Nydelig vær, turboføre og godt med fugl i alle terrenger. 

Lørdag 24.3.12 

Vi hadde ute 6 UK/AK partier og VK finale partiet. 

Det ble 4 premier i VK Finalen og 17 premier i UK/AK partiene. 

Jegermiddag var på Bjåen med godt oppmøte og flere ble det på premieutdeling 

senere på kvelden. 

Søndag 25.3.12 

Vi hadde ute 6 UK/AK partier. 

Vi har hatt et fantastisk vær, turboføre og jevnt fordelt med fugl i alle terrenger. 

Vi takker dommere, Bjåen, terreng komite, grunneiere, deltagere og alle som bidro for 

å få til en så stor prøve. 

Prøveledelsen:  

Sebastian og Håkon. 

 

 

Vinterprøven Nesheia 13.-15. april 2012 
 
Avviklingen av prøven ble svært spesiell da Ove Jan i komiteen ble syk en uke før 
prøven. Det gikk heldigvis bra med ham! Siden han hadde hele oversikten over 
påmeldinger og innbetalinger førte dette til litt detektiv-virksomhet. Heldigvis 
hadde styret hatt kurs for nye prøveledere hvor Randi L. hadde deltatt, slik at det 
gikk relativt greit å komme i mål med arrangementet. 
Prøven foreløp ellers uten problemer, men det kan bemerkes at fuglebestanden 
var noe lavere enn tidligere år. 
Det startet til sammen 78 hunder i UK/AK og 16 i VK. 
Oddmund Sordal med ES Totti strevde litt med å finne fram til Nesheia tidlig en 
lørdags morgen, men ble belønnet med en flott 1VK m CK! De siste skal bli de 
første… 
I kvalitetsklassene fikk vi seks premier i UK og fire i AK. ES Sandlonas Stella til 
Svein Arild Holmen fikk 2x1UK, 1UK fikk også P Vestfjorddalens Oklahoma, e. 
Anton Ringøen, f. Martin Røynås.  
Nesheiprøven for 2012 ble avviklet med et lite oversudd, noe vi er godt fornøyd 
med. 
Vi takker deltakere og dommere for stor entusiasme! Prøvens sponsor var Hill’s 
som vi også sender en takk til. 
 
Gustav H. Larsen for prøvekomiteen 
 
 

  

http://www.vennesla.dyreklinikk.no/
http://www.appetitt.com/no/hundefor


HOVDEN HØST 17.-19. august 2012.  

 
Hovden Høst. Sommeren er på hell og endelig var det klart for jaktprøve på hovden 

igjen. 

Prøveledelsen så fort at påmeldingen raste inn og at vi ville komme til å få store 

problemer med å få med alle. Da det rundet over 360 påmeldte da så vi at 

dommerkabalen ville bli tøff og terrengkomiteen ville få mye å gjøre. Dommere 

hadde tatt sommerferie og vi ventet spent på svar. Vi fikk til og med dommer fra 

Vadsø i nord og Ålesund i vest til å stille. Vi brukte Dogweb for alt det var vært og 

sendte ut forespørsler over HELE Norge og håpte på positive svar. Siste uken før 

prøven så begynte det og blir liv i dommerne som hadde tatt seg en velfortjent ferie. 

Kabalen løsnet. Dagen før prøven hadde vi fått med siste mann på ventelista også. 

Terreng komiteen hadde også gjort en fremragende jobb og skaffet et ekstra terreng så 

da forsvant ventelistene hele helgen. Bjåen med besetning stod klar som vanlig for 

deltagere, dommere og komité så da var det bare å sette i gang. 

Fredagen begynte med 5 UK/AK partier og 3 VK kvalik partier. 

Resultatene la vente på seg. En 2 AK og 4 VK premier var det hele. Fint vær, litt lite 

fugl men mange hadde sin sjanse. Femten gikk videre til Finalen. 

Lørdagen så dyster ut ang været, men etter opprop så lysnet det til og ble bare noen 

byger utover dagen. Vi sendte ut 7 UK/AK partier og VK finalen opp i NOSI 

terrenget som hadde vært best på fredagen. Dette var dagen for unghundene som kom 

tilbake med 4stk 1 UK, 1stk 2 UK og en 3 UK. For AK sin del så ble det en 2 AK for 

en som stilte på sin første prøve, velfortjent. 

VK finale kom tilbake med topp tre. 1 VK gikk til Miss Tallulla til Morten og Anne 

Beth Torkelsen. 2 VK fikk Era til Vibeke Skaar og Gaute Kyllingstad & Theo reiste 

hjem med 3 VK. Vi gratulerer alle så mye. 

Søndagen ble været veldig bra igjen med god trekk av vind og fine forhold. 

Noe fugl ble det funnet også, men ikke alle mestret de lette rypene, men det gjorde 

Tiurskogen's Bellmann til Arvid Hjelmeland. 1 UK på søndag og 2 UK på lørdag. 

Kjempeskryt av dommerne som dømte han. Ellers ble det en 3 UK, 2 AK og tre 3 

AK. Komiteen gratulerer alle så mye. 

Prøveledelsen vil da takke alle dommerne, terrengkomité, grunneiere, vertskapet på 

Bjåen, Roy på Fjellstoga og ikke minst deltagere for at vi klarte å gjennomføre en fin 

prøve på Hovden igjen. 

Hilsen Prøvekomiteen Hovden Høst 2012. 

 

 

Fyresdalprøven 2012 blei avlyst grunnet liten påmelding.  
 

 

Utstilling Hamresanden 30. mai 
Referat mangler 

 

 

 

 

 



Fjeldal. 

 
Agder fuglehundklubb disponerer noen mål inngjerdet område og et dueslag på 

eiendommen til Aage og Ragnhild Ellila på Fjeldalstrand vest for Lillesand.( Skilt til 

Bjelland langs gamle E 18) Her arrangeres trening hver onsdag i båndtvangtida. Fra 

klokka 17 er det åpent for fri lufting av bikkjer innenfor det inngjerede området. Fra 

kl 18 er det individuell trening av hund med instruktører. Hovedsaken er å trene på ro 

i oppflukt. Hundene må kunne kommandoen sitt (eller dekk) på forhånd. Så trenes sitt 

eller ro under oppflukt i ulike mer eller mindre krevende situasjoner. Fordelen med å 

trene på tamfugl er at en har helt kontroll over situasjonen. Derved sikrer en at 

hundene ikke gjør feil og dressuren blir preget av ro og positiv oppmuntring av 

hunden. En kan lede hunden opp i stand til due som ligger i ro, tilsvarende en 

trykkende fugl, eller en kan lage støkksituasjoner der hunden må stanse på kommando 

når fugl flyr opp. Øvelsene tilpasses den enkelte hunds nivå i dressur, og kan gjøres 

med ulik vanskelighetsgrad.  Repetisjoner gjennom sesongen gjør at dressuren 

befestes. Instruktørene er erfarne hundefolk som kan gi individuelle råd til den enkelte 

hundeeier. Hver hund dresseres for seg. 

Dressurtilbudet på Fjeldal har blitt mer og mer populært.  I 2012–sesongen var det 

jevnt over 10-20 oppmøtte på samlingene, og en god del av dem var nybegynnere. 

Noen kommer også innom for det sosiale, treffe kjenninger, snakke hund og ta en 

kopp kaffe. 

For de som vil dressere hund på fugl koster det kr 50. 2-3 repetisjoner pr kveld er nok 

for de fleste hunder.  

Bernt Hansen har vært leder for arrangementene 

 

Nybegynnersamling på Bjåen i regi av AFK 17.-18. februar  
 

Det var forventningsfulle hunder og førere som ankom Bjåen fredag kveld og fikk 

installert seg i det gule huset for å tilbringe ei helg sammen. Målet for helga var å lære 

mer om dressur og føring av hund i fjellet. Et delmål for oss som arrangerte var 

selvsagt at også nye bekjentskap skulle stiftes, og at nye medlemmer skulle bli kjent 

med andre i klubben. 

Fredag kveld var det teori om føring av hund i fjellet, samt en bit om dressur.  Dette 

stod Gustav Larsen og Olav Schrøder for.  Mange spørsmål tydet på en interessert 

gjeng. 

Lørdag var det ut i fjellet i 2 grupper. En gruppe på Bjåen og ei gruppe på Nosi med 

Gustav og Olav som instruktører. Været var preget av vind og nedbør, så sikten var 

ikke så god dessverre. Noe fugl blei sett, men dessverre veldig lite. Men noen hunder 

våknet skikkelig og visste både viltbegjær og kanskje var det en potensiell 

premiesanker under NM om noen år vi så? 

På kvelden var det gjennomgang av hver enkelt hund i peisestua. Både de kvalitetene 

hunden hadde visst instruktørene om dagen, og hva eier må jobbe videre med når det 

gjelder hunden.  Etter dette var det middag i Nipasalen som Sondov, Svanhild og Jon 

Sondre hadde laget.  For de fleste var det tidlig kvelden etter dette….. 

Søndag opprant med strålende sol over Bukkenuten tidlig på morgen. En flott dag på 

Bjåen.  Dagen blei brukt i fjellet, og flere hunder kom i fugl. Es Evi til Inger Lise 

Walle fikk seg en skikkelig overraskelse når rypa kom opp 10 cm foran hundesnuten 



fra dokken! Men Evi våknet skikkelig etter dette og 1. premie UK kan dukke opp 

fort… 

Ellers vil vi som var instruktører takke deltakere for noen flotte dager sammen på 

fjellet.  Vi håper vi treffer dere igjen senere på samlinger og prøver. 

 

 

Prøveleder kurs på Bjåen 17.-18. februar 2012. 
 

Etter at valgkomiteen hadde fått med så mange nye prøveledere for jaktprøvene til 

AFK så mente styret at det var på tide med et felles prøvelederkurs. I samarbeid med 

treningssamlingen så var det ledig plass på Hovden samme helg og da fant vi ut at det 

ville passe bra og kombinere dette. 

Det var 10 stk. som hadde anledning til å stille opp på kurset. 

Fredag kveld så hadde vi gjennomgang av hva som skal gjøres før prøven starter. Alt 

fra dommer innkalling til prøvemateriell som skal være klart. Gjennomgang av alle 

sjekklister og prøvehåndbøker. 

Lørdagen gikk med til å legge inn Hovden 1 Vinterprøven direkte i Dog WEB. Der 

fikk alle prøve seg online i NKK sitt system og da var det lettere å sette seg inn i 

systemet. 

Til slutt var det gjennomgang av regnskaps maler slik at alle regnskap fremover vil se 

mer eller mindre like ut. Stor hjelp for kassereren i klubben. 

Kurset ble avsluttet med felles middag sammen med de som var på 

treningssamlingen. 

Håper dette er et kurs som kan fortsette fremover for å kunne få med nye prøveledere. 

Kurset ble forøvrig godkjent av Natur og miljø med egen kursplan som kan brukes i 

fremtiden. 

 

Kursledere: 

Sebastian Sjøberg og Ingrid Bjåen 

 

 

Treningssenteret på Brunla, Vestfold: 
 

Det var kun vært solgt 7 dagskort i 2012. 

 

 
Utstilling 2012 

 
AFK avholdt sin utstilling 27.05.12.  Det var 57 hunder påmeldt, av disse var 
det 1 som ikke møtte. 
  
Dommer Vidar Grundetjern 
  

Best in show ble Vorstrhhun korthåret Rypesteggens Aoa Bodie, eier 
Karen Lønn og Arild Haaland fra Sandnes 

         "        2        Engelsk Setter              N JCH Totti, eier Oddmund Sordal, Høvåg 
         "        3        Gordon Setter               N SE UCH Nordkampens Baloo, eier 
Fransine og Morten Lindvik, Gjeving 
         "        4        Irsk Setter                     Kim, eier Ole O Edvardsen, Egersund 



  
Øvrige BIR vinnere var Irsk Rød og Hvit Setter Alvertoppens Emil, eier Ole O 
Edvardsen og Thomas og Merete Nilsen, Pointer Kokanee's Eddy, eier Roar 
Karlsen 
  
Gratulasjoner til alle. 
 

  



6.5. Rapport fra dommerutvalget AFK (LD) 

 
Følgende har fungert som klubbens dommerutvalg i 2012: Oddmund Sordal, Rune 

Staddeland og Pål Friis. Dommerutvalgets hovedoppgave er utdanning av nye 

dommere. 1 november meldte vi 3 kandidater formelt opp til dommerutdanning. Med 

vanlig framdrift vil disse nå fram til dommerautorisasjon høsten 2014. 

Dommerutvalget mener vi har tre godt egnede kandidater som allerede før den 

formelle utdannelsen begynner har betydelige kunnskaper og erfaring. Vi har hatt en 

feltsamling i fjellet med teori om kveldene og praktisk dømming og kritikkskriving i 

felt, og vi har hatt en teorikveld. Dommerutvalget i AFK har som ambisjon å følge 

sine kandidater så tett at de skal føle seg sikre på at de har de nødvendige kunnskaper 

og erfaring før de går til endelig avprøving på Kongsvold II. I vinter skal vi ha to nye 

feltsamlinger og kandidatene skal gjennomføre obligatoriske elevarbeid i VK og 

setterdommeroppdrag i kvalitetsklassene før høstens Kongsvold I. 

Vi har i tillegg to andre kandidater som følger klubbens utdanning, men som ennå 

mangler noe på å bli formelt meldt opp som dommerkandidater. Vi vurderer å 

supplere disse med noen flere kandidater. 

Dommerutvalgets andre oppgave er kontakten mellom klubbens dommere og FKF’s 

sentrale dommerutvalg, DU. Før de årlige sentrale dommerkonferansene arrangeres 

lokale møter slik at utsendingene møter med mandat fra sin egen klubbs 

dommergruppe. Dette dreier seg om praktiseringsregler. Det har vært meget god 

oppslutning av klubbens dommere på disse møtene. Oddmund og Pål har vært 

utsendinger sentralt. Klubbens dommere har også møttes for å diskutere de innsendte 

forslag til regelverksendringer og har sendt våre synspunkter før behandling sentralt. 

Også her var det nær fulltallig oppslutning.  

 

  



7. Regnskapene og budsjett. 
 

Se eget vedlegg 

 

 

8. Fastsettelse av kontingent. 
 

Styret innstiller på en økning av kontingent med kr 50,- 

Klubbmedlem kr 400,- og Husstandmedlem kr 200,-. Dette blir eventuelt gjeldene fra 

01.01.2014. 

 

 

9. Innkomne forslag 
 

1. Logo. Styret vil forandre logo for AFK dersom generalforsamlinga ønsker 

dette. Eventuelt forslag til ny logo vil bli lagt frem på neste årsmøte. 

2. Fyresdalsprøven er avlyst 2 av de 3 siste årene grunnet lite påmelding. Er ikke 

søkt om å arrangere prøven i 2013. Styret innstiller på å legge Fyresdalprøven 

på «is» noen år. 

3. Saker til fuglhundtinget. Har medlemmene saker de mener klubben før ta opp? 



4. 10. Nye vedtekter 

 
Forslag: 

Endringene som KAN gjøres er merket med rødt. 

 
Obligatorisk lovmal for Fuglehundklubbenes Forbunds 
medlemsklubber 
 
 Lover for Agder Fuglehundklubb. Klubb stiftet 3. april 1960. 
Vedtatt av årsmøtet den 27.02.2013. 
 
Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] 
 
Kap 1 Innledende bestemmelser  
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde  
Klubbens navn er Agder Fuglehundklubb, og forkortes til AFK. Klubben er selvstendig 
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i 
Fuglehundklubbenes Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klub 
(NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs 
lover og bestemmelser. 
 
Klubben er lokal fuglehundeklubb og har sitt virkeområde i Aust Agder og Vest Agder. 
 
Klubben har verneting i Kristiansand.  
 
§1-2 Formål  
AFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til 
å fremme positive aktiviteter med hund. AFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig 
behandling av hunder.  
 
Arrangere jaktprøver og utstillinger, samt utdanne jaktprøvedommere. 
 
 

§1-3 Definisjoner  
Klubbens organer:  
- Årsmøtet 

- Ekstraordinært årsmøte  

- Styret  

- Valgkomite  

 
 
Kap 2 Medlemskap og krav til dette  
 
§2-1 Medlemskap  



Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben 
som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 
 
 
§2-2 Medlemskontingent  
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er 
fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.  
 
Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
 
Husstandsmedlemskap betaler ikke grunnkontingent til NKK. 
 
 
§2-3 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte AFK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge AFK, 
FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i 
gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, 
FKF eller klubben. 
 
§2-4 Opphør av medlemskap  
Medlemskap i klubben opphører ved:  
a) Utmeldelse  

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 
og/eller annen uregulert gjeld til klubben  

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK  

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7  
 

§2-5 Disiplinær reaksjoner  
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.  
 
Kap 3 Organisasjon  
 
§3-1 Høyeste myndighet  
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. mars.   
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak 
av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som 
krever ¾ flertall).  
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.  
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.  
 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.  
 
§3-2 Møte og stemmerett  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har 
møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig 
medlemskap.  



 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i 
klubben. 
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. 
 

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 
representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.  
 
§3-3 Innkalling  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.  
 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen kan 
sendes medlemmet pr post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på 
klubbens nettsider.  
 
Med innkallelsen skal følge:  
- Dagsorden  
- Årsberetning   
- Regnskap med revisors beretning  
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra 
medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
- Budsjett for neste år 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i 
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato. 
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.  
Årsmøtets oppgaver er:  
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å 
gi observatører rett til å være til stede.  

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet.  

c) Behandle årsberetning  

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning  

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. 
Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.  

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. 

g) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år 

h) Velge:  

- Leder for 1 år  

- Nestleder for 1 år 

- Sekretær for 2 år 

- Kasserer for 2 år 

- 1 ordinært styremedlem og Web ansvarlig for 2 år  

- 2 varamedlemmer for 1 år   
 

- Revisor med vararevisor for 2 år.  



- Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 
år. 

 

- Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
 
- Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om 
dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.  
 
- Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. 
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet ”også ved valg”.  
 
- Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger 
kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til 
nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på 
fastsatt måte. 
 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte  
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene 
forlanger det. 
  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de 
ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan 
behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. 
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.  
 
 
 
Kap 4 Styret m.v.  
 
§4-1 Styret 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
§4-2 Vedtak og representasjon  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.  
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. 
Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, 
FKF og NKK.  
 
§4-3 Styrets oppgaver er:  
- lede klubben mellom årsmøtene  

- avholde årsmøte  

- drive klubben i samsvar med klubbens formål  

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet  

- oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for 
særkomiteer 

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen 



- styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens 
æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. 

- styret kan påskjønne personer som har ytret klubben spesielt store tjenester i en 
enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles gullmerke. 

 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer  
 
§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar 
for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater 
til alle de verv som skal besettes.  
 
§5-2 Revisor  
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning 
til årsmøtet.  
 
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i 
regnskapsførsel.  
 
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser  
 
§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene 
og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det 
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.  
 
§6-2 Tolking av lovene  
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk 
som følge av tilknytningen til NKK jmf. NKKs lover § 6-1. 
 
 
§6-3 Oppløsning  
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må 
stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs 
vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. 
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke 
årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.  

 

 

 

 

 

 

 



11. Valg 
Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer. 

 

Styret 2013 
Leder Samuel Larsen Gjenvalg 1 år 

Nestleder Espen Ose Ikke på valg (1 år 

gjenstår) 

Sekretær Kristin Botner Ny 2 år 

Kasserer Olav Homdal Ikke på valg (1 år 

gjenstår) 

Styremedlem m Web-

ansvar 

Odd Rune Valle Ny 2 år 

Varamedlem Rune Ingebretsen Ny 1 år 

Varamedlem Arnt Corneliussen Ny 1 år 

 

Revisor 
Revisor Nils Jacob Johnsen Gjenvalg 1 år 

Vararevisor Per Gonsholt Gjenvalg 1 år ??? 

 

Terrengkomiteer 2014 
Åseral Kjell Jacobsen 1 år 

   

Hovden Sondov Bjåen 1 år 

 Martin Røynås 1 år 

 Petter Elvestad 1 år 

 

Prøvekomiteer 2014 
Hovden I vinter Morten Torkildsen 

 Geir Vedøy 

  

Hovden II vinter Lene Engedal 

 Bjarne Hillesund 

 Marianne T. Skeie 

  

Hovden høst Trond Strand 

 Olav Homdal 

  

Nesheia Gustav Larsen 

 Ove Jan Valente 

  

Åseral Kjell Jacobsen (kontaktperson) 

 

Utstillingskomité 2014 
 Kjell Jacobsen ??? 

 Bernt Hansen 

 Håkon Gerhardsen 

 Hugo Myhre 



 Åge Ellila 

  

Dommerutvalg 2013 
 Oddmund Sordal 
 Rune Staddeland 
 Pål Friis 

 

Materialforvaltere 2013 
 Sebastian Sjøberg 
 Samuel Larsen 

 

Pokalforvalter 2013 
 Kjell Jacobsen 

 

Valgkomité 2013 
 Bernt Hansen Gjenvalg 1 år  

 Randi K. Larsen Gjenvalg 1 år 

 ??? Ny 2 år 

 Helge Qvarstein (vara) Ny 1 år 

 

Treningssenteret 2013 
 Bernt Hansen (leder) 

 Pål Friis 

 Oddmund Sordal 

 Håkon Gerhardsen 

 Einar Røsnes 

 Kjell Jacobsen 

 Åge Ellila 

 Finn Egil Sødal 

 Bård Køber 

 Per Bergan 

 
 
 
 

Oppnådde Resultater 2012 
 

Gå inn på hjemmesiden på denne adressen: 

http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Oppn%C3%
A5dde-resultater-2012_rev22.01.13.pdf 

http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Oppn%C3%A5dde-resultater-2012_rev22.01.13.pdf
http://www.agderfuglehundklubb.no/images/stories/Dokumenter/Oppn%C3%A5dde-resultater-2012_rev22.01.13.pdf

