
Representantskapsmøte 15.01.2022 

 

1. Åpning av møtet 

H.P Nernes åpnet møtet med å ønske de fremmøtte representantene velkomne til det første digitale 

representantskapsmøtet via Teams som har blitt arrangert i NRF. Det ble informert om at det var 

sendt en innsigelse fra NOR på referatet fra representantskapsmøtet i 2020. Det ble snakket litt rundt 

denne innsigelsen, og RFBs representant foreslo at dersom NOR ønsker å ta opp denne saken igjen, 

kan det skje til representantskapsmøtet i 2023. Dette var det enighet om fra de andre 

representantene. 

 

2. Godkjenning av representantene  

De fremmøtte representantene ble gjort kjent med antall representanter fra de respektive 

foreningene, opplest og godkjent. NOR hadde på forhånd meldt avbud. 

AARF – 1 rep – Kurt Johan Dalen 

BPDF – 2 rep – Arne Melheim, Johny Larsen 

HRF – 1 rep - Odd Helge Vågen, Torbjørn Jektnes 

RFB – 1 rep - Nils Reither 

NOR – 1 rep – ingen fremmøtte 

SJRF – 2 rep – Lars Erik Bentzen, Terje Ree 

ØRF – 2 rep – Bjørn Carlo Andersen, Ole Gunnar Torp 

NRF – 1 rep – Hans Petter Nernes, Gunnar Brandal, Svein Harald Vikse, Nina Solbjørg 

 

DR – Jan Oksnes - tilhører 

 

3. Godkjenning av sakslisten 

Ingen kommentar til sakslisten. Den ble dermed godkjent. 

 

4. Valg av dirigent, referent og representanter til å undertegne 

H. P. Nernes ble valgt som dirigent, N.Solbjørg til referent og O.G Torp samt K. J. Dalen til å 

undertegne protokollen. 

 

Punkt 5. Gjennomgang av årsberetningen 

NRFs og Dommerringens årsberetning ble gjennomgått, og det var ingen kommentar til disse. Det har 

skjedd lite i året som gikk, noe årsberetningene bar preg av. 



 

 

Punkt 6. Regnskap  

Regnskapet ble gjennomgått av G. Brandal. Det kom innspill fra SJRF ang 5400,- som er brukt på 

Økonomi Matrix. G. Brandal redegjorde for beløpet, som er brukt pga en oppgradering på NRFs pc. 

Det ble da diskutert litt frem og tilbake om det fantes andre løsninger som kunne brukes, som gjerne 

kostet mindre eller enda bedre - ingenting. Dette er noe som styret kan ta fatt i for neste år. 

Videre ble det redegjort for høstutstilling-21 og utbetalingen av 7000,- i støtte i forbindelse med 

denne.  Pengene er brukt, og AARF har bedt styret om å slippe å betale tilbake beløpet. 

Representanten fra AARF redegjorde for hvordan pengene hadde blitt brukt i forbindelse med 

forarbeid og innkjøpte premier og rekvisita, og at utstillingen ble utsatt i 12. time pga fugleinfluensa. 

Innspill fra RFBs representant støttet AARF ønske, og ingen av de øvrige representantene hadde 

motforestillinger til dette. Det ble dermed besluttet at beløpet på 7000,- frafalles. 

Regnskapet ble godkjent etter dette. 

 

7. Innkomne forslag  

NOR har via mailkorrespondanse gitt uttrykk for at sak 7.1 som var innsendt til 

representantskapsmøtet i 2020 har blitt misforstått, det vil også si at møtereferatet fra dette møtet 

ikke fremstiller saken korrekt slik den var ment å være fra NOR sin side. Styret ber om at saken 

innsendes på nytt hvis det er ønske om dette, eller sender inn forslag til revideringen av Instruks for 

Dommerringen, Utstillingsreglementet samt NRFs lover, da saken angår alle disse dokumentene.  

Det ble tatt en kjapp gjennomgang av revideringen av Utstillingsreglementet, Instruks for 

Dommerringen samt NRFs lover, og det ble etter noe diskusjon besluttet å utsette behandlingen av 

disse. N. Solbjørg gjennomgår dokumentene på nytt, og sender ut en ny revidering til høring, som det 

deretter tas stilling til i neste års representantskapsmøte. Innspill fra BPDF ang punkt som er tatt vekk 

i NRFs lover bør stå som «utgår» og ikke tas vekk i sin helhet for å unngå forskyvninger i de øvrige 

punktene. 

SJRF sendte inn 3 forslag til nevnte revidering til representantskapsmøtet som skulle vært arrangert 

2021. Forslagene er allerede inntatt i de respektive nevnte reviderte dokumentene, men som da ikke 

er godkjent pr nå. Det kom da opp spørsmål i forhold til premieringssystemet som er foreslått 

forandret, og om vi skulle forholde oss til tidligere versjon eller om man ønsket de nye forandringene 

allerede ved dette års utstilling. Det ble etter litt diskusjon besluttet at man ville bruke SJRFs forslag 

ved dette års utstilling(er). 

Forslag 1: Presisering av at ungdyr = duer fra de siste 2 års avl 

Forslag 2: Gruppevinnere tildeles beste due i en gruppe – «velges blant Championatduene» tas vekk 

Forslag 3: Fastsatt styrehonorar. Det ble her en diskusjon rundt hvordan betaling til styremedlemmer 

skal avgjøres. Vil et fast beløp f.eks være rettferdig i forhold til avstander? SJRF ønsker et mer 

oversiktlig og forutsigbart regnskap. Det ble stemt over om det skulle foreslås et fast styrehonorar, 

eller om det skulle fungere slik som det har gjort siste årene. Flertallet ønsket det slik det var nå, mot 

to stemmer fra SJRFs representanter. 



 

 

8. Utstillinger 

SJRF ønsker fortsatt å arrangere LU-22, og denne er planlagt til ca oktober i et forsøk på å komme 

fugleinfluensaen i «forkjøpet». SJRF kommer tilbake senere med mer info om denne. Innspill fra N. 

Reither som sitter i en komite med dialog rettet mot Mattilsynet ang fugleinfluensa bifalt forslaget 

om å flytte LU til høsten. Han poengterte også at hvis utstillingen skulle arrangeres et annet, gjerne 

mer egnet sted i forhold til fugletrekk, ville likevel utstillere som sitter i nedslagsfeltet bli nektet å 

stille pga karantenerestriksjonene som følger. Dvs at mange av foreningens medlemmer likevel ikke 

kan stille, selv om selve utstillingen kan holdes.  

HU -22: Ingen har meldt seg, men da LU kommer til å arrangeres på høsten, er det sannsynligvis ikke 

plass til en høstutstilling i tillegg.  

LU-23: Ingen har foreløpig meldt sin interesse 

Styret henstiller om at medlemmer i foreningene tar en prat seg imellom slik at det forhåpentligvis 

kan arrangeres en Landsutstilling i 2023. Det kan også inngås avtaler på tvers av foreningene slik det 

var forsøkt til HU-21 for å lette litt på arbeidsoppgavene som oppstår i forbindelse med 

arrangeringen. 

 

9.  Handlingsplan 

H. P. Nernes informerte om neste års handlingsplan og forventede budsjett. Det har også i -21 vært 

en nedgang i medlemsantallet. Medlemsbidraget blir fordelt på foreningene etter antall medlemmer 

som før, men pga noen forandringer i budsjettet for neste år blir det noen forandringer i 

dekningsbidraget fra foreningene i forhold til det som er oppgitt i de utsendte dokumentene.  

Aktiviteter som vanligvis har blitt gjennomført har vært vanskelige å planlegge og arrangere i året 

som har gått, og prognosene for neste år er for tiden ganske usikre de også. LU blir forhåpentligvis 

arrangert, mens det ikke er tatt med kostnader i forbindelse med HU som vel sannsynligvis utgår pga 

forandring i planlagt dato for LU, som omtalt under pkt 8. Dommerkurset som skulle vært arrangert i 

Danmark utgår, og utgifter på 5000,- som er tatt med i budsjettet i den forbindelsen blir tilbakeført. 

Det har av forskjellige årsaker vært lite aktivitet generelt i due-Norge, så også med Duevennen på 

nett. Bjørn Carlo har utmerket seg med innsendte artikler, men vi bør alle bli flinkere til å bidra der. 

Det kom innspill fra AARFs og RFBs representant om å bli bedre til å bruke digitale medier og linke til 

sider fra de forskjellige mediene vi benytter.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Valg 

Alle styre-representanter var pga fjorårets avlysning av representantskapsmøte på valg i år. O.H 

Vågen som leder av valgkomiteen hadde følgende understående innstilling til nytt styre:  

Formann – Nina Solbjørg – valgt til 2024 

Styremedlem - Terje Ree – valgt til 2024 

Styremedlem – Nils Reither – valgt til 2023 

Styremedlem - Cate Iris Carlo Hansen – valgt til 2023.  

Varamann styre – Kjell Bognøy – valgt til 2024 

Revisor Arne Melheim – valgt til 2024 

 

Valgkomiteen har i år hatt et frafall, og O.H. Vågen sa seg derfor villig til å sitte ett år til, frem til 2023. 

Siden han er den som først trer ut av komiteen av de nåværende, er han satt som leder av komiteen 

også denne perioden, for at rulleringen skal bli rett. Til neste år er G. R. Eriksen leder. 

Valgkomite: 

Leder: Odd Helge Vågen – valgt til 2023 

Geir Rune Eriksen – valgt til 2024 

Sturle Assersen – valgt til 2025 

 

Hans Petter Nernes takket deretter alle involverte for de siste 11 årene han har sittet i styre, spesielt 

Gunnar Brandal og Svein Harald Vikse som har vært med like lenge. Han uttrykte stor tillit til det nye 

styre og ønsket lykke til med den videre arbeid. Deretter sa N. Reither og N. Solbjørg noen velvalgte 

ord før møtet ble hevet. 

Ref. Nina Solbjørg 

 

 

 

 

 


