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Protokoll 
Årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb, 11. februar 2022. 
Eltron AS, Tynset. 
Oppmøte: 3 via Teams og 20 fysisk til stede. 

 Saker:  

 Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling  

 Godkjent uten anmerkninger. 

 Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen  

Møteleder:  Arnfinn Frengstad 
Referent:  Kasper Slettan 
Undertegne protokollen: Per Kristian Evensen og Arve Løkken 
 

 Sak 3: Styrets årsberetning 

Godkjent med merknader: Treningshelg Hodalen ikke nevnt. Dressurkurs i samarbeid med 
Strømsås gård og hundepensjonat ikke nevnt. Årsberetning dommerutvalget mangler, denne 
ble fremført muntlig i årsmøte og ligger vedlagt årsmøteprotokollen.  

 Sak 4: Revidert regnskap  

 Godkjent uten merknader. 

 Sak 5: Innkomne saker  

 Sak 5.1 Forslag fra Styret: 
I ØFHK sine lover § 6-4 Flertallsdefinisjoner står det: "de til enhver tid gjeldende 
flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn 
 
Simpelt flertall:    Flest stemmer  
 
Alminnelig flertall:    50% + 1 av de avgitte stemmer  

 Blanke stemmer teller ikke  
 

Absolutt flertall:   50% + 1 av de avgitte stemmer  
 Blanke stemmer teller ikke  
 

Kvalifisert flertall:   2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall  
 Blanke stemmer teller ikke  
 Bruk er vedtaksfestet"  

 
I følge NKKs lovmal er teksten under "Absolutt flertall" og "Kvalifisert flertall" feil.  
For begge disse skal teksten i linje to være følgende:  
 Blanke stemmer teller  
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Styret forslår derfor at teksten endres og loven sendes FKF til 
godkjenning 
 
Ny tekst blir da:  
Absolutt flertall:  50% + 1 av de avgitte stemmer  

 Blanke stemmer teller  
 

Kvalifisert flertall:   2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall  
 Blanke stemmer teller  
 Bruk er vedtaksfestet" 

  
 Godkjent uten merknader.  
  
Sak 5.2 Forslag fra styret: 

  
Forslag til årsmøtet om mulighet for tildeling av hederstegn som Gullmerke. Legges inn i 
ØFHK sin lovmal under kapitel 2, etter avsnittet om æresmedlemmer.  
 
Nytt kapitel 2-1 blir da som følger: 
 2-1 Medlemskap Ingen har krav på medlemskap i klubben. Styret kan nekte å oppta som 

medlem person som antas å skade klubben/ og eller hundesaken. Person nektet tatt opp 
som medlem i klubben kan anke avslag iht. NKKs til enhver tid gjeldende 
disiplinærbestemmelser. Østerdal Fuglehundklubb har følgende medlemskategorier:  

 Hovedmedlem  
 Husstandsmedlem  
 Æresmedlem  
 

Styret kan på årsmøte foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer, 
det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke 
kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store 
tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles hederstegn.  
 
"Gullmerket kan tildeles medlemmer som har utført fremragende sportslige bedrifter 
og/eller har utført særlig fortjent arbeide for klubben. Gullmerket skal henge høyt, alle 
medlemmer kan sende inn forslag på kandidater, som skal inneholde en detaljert 
begrunnelse av kandidatens virke i klubben. Avgjørende myndighet for tildeling er et 
enstemmig hovedstyre, som kan dele ut gullmerket på klubbens årsmøte eller et av 
klubbens planlagte arrangementer. Det kan kun deles ut ett gullmerke pr år." 
 
Godkjent uten anmerkning. 

 

Sak 5.3 Forslag fra medlem: 

Styret anser ikke dette forslaget som en sak for årsmøte da det er styret som bestemmer 
tidspunkt for årsmøte. Men vi tar med forslaget som en orientering til årsmøte. Styret vil 
vurdere forslaget ifbm. neste årsmøte. Forslag: "Arrangere årsmøte på en lørdag klokken 
10.00 eller 17.00 og kanskje kombinert dette med en treningshelg og instruksjon i Vingelen 
eller Hodalen. Begge steder har godt egnede fasiliteter for å avholde Årsmøte." 

Årsmøte tar forslaget til orientering og er positiv til forslaget. Overlater til styret å følge opp 
dette.  
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Sak 6: Fastsettelse av kontingent  

Årsmøte ønsker at kontingent forblir uendret. 

Sak 7: Godkjenning av budsjett  

Godkjent uten anmerkning. 

Sak 8: Valg 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i ØFHK 2021  

Styret:  
Leder:   Arnfinn Frengstad Velges for 1 år  
Nestleder:  Anne Mette Grue Velges for 2 år  
Kasserer:  Tore Knudsen Velges for 2 år  
Styremedl:  Daniel Glomb Ikke på valg (Gjenstår 1 år)  
Styremedl:  Per Kristian Evensen Ikke på valg (Gjenstår 1 år)  
Styremedl:  Linn Iren Humlekjær Velges for 2 år  
Styremedl: Jostein Østvang Velges for 2 år 
Styremedl:  Mali Nordvang Rundfloen Velges for 2 år 
 
Varamedlemmer til styret:  
Varamedl:  Yngve Solberg Velges for 1 år 
Varamedl:  May Torill Horten Velges for 1 år  
 
Revisorer:  
Medlem:  Siri J. Strømmevold Velges for 2 år  
Medlem:  Morten Sandbakken Ikke på valg (Gjenstår 1 år)  
Varamedlem:  Per Østigård Velges for 1 år  
 
Valgkomite:  
Leder:   Jardar Kilsti Nordeng Ikke på valg (Gjenstår 1 år)  
Medlem:  Trond Brørby Ikke på valg (Gjenstår 2 år)  
Medlem:  Øyvind Streitlien Velges for 3 år  
Varamedlem:  Erik Tømte Velges for 1 år 
 
Godkjent med 1 merknad: Dommerutvalget ønsker å få bidra i styret.  

 
 
 
Tynset 11 februar 2022 
 
 
 
Arve Løkken: ___________________  Per Kristian Evensen_____________________ 
 
 

 


