
Dagsorden og innkalling godkjent. 

 

Årsmelding rapporterte kun et møte grunnet Covid-19. Kontakt med medlemmene hovedsaklig 

gjennom “RFB info”. 

 

Foreningen har 12 medlemmer der Pascale Baudonnel har utmerket seg med å sende inn 

beretninger, spørsmål og fine bilder. 

 

Nils Reither er valgt inn in NRFs styre, noe som gir oss muligheter for tettere kontakt med NRF. 

 

Nils og Magne gjorde på vegne av NRF en solid og godt dokumentert innsats for å få Mattilsynet til å 

akseptere at duer hverken kan få eller bære smitte for fugleinfluensa. 

Veterinærinstituttet har akseptert at dokumentasjonen er korrekt, men det har vist seg vanskelig å få 

noen ansvarlige i Mattilsynet til å gi en offentlig aksept for konsekvensene. 

Resultatet er at dueutstillinger trolig fortsatt ikke vil bli tillatt i nærheten av område med smitte. 

Avstår fra videre kommentarer. 

 

Regnskapet godkjent og foreningen har en rimelig god økonomi med et bankinnskudd som gir en 

trygghet. 

Kassereren, Magne Sætersdal, styrer kassen på en klok og betryggende måte. 

 

Fastsettelse av kontingent ble et problem ettersom foreningenes dekkningsbidrag til NRF pr medlem 

har variert de siste årene med et spesielt lavt nivå for et år siden. I år har vi betalt ca. 265 pr. medlem 

og 

derfor ble kontingenten satt til kr. 250,- for 2022 og kassen dekker underskuddet. Ringprisen ble 

uforandret kr. 5,- pr ring, og altså det samme som vi betaler til NRF. 

 

Valgkomiteen har vært sterkt hemmet av pandemien, og det ble derfor til at styret av praktiske 

grunner fortsatte uforandret. 

 

Årsmøtet avsluttet med kort applaus. 

 



 

 

Fra et slagbesøk hos Paul Bødtker ved Fanafjorden en gang for rundt 40 år siden. Til venstre med 

kamera Kåre Larsen og Paul selv er ulastelig antrukket med slips. Fotograf ukjent. 

 

 



 

Claus Hirsch Jensen i Danmark er aktiv på flere områder og blandt annet står han for salg av duer. 

Nylig la han ut en stamme røde, danske Tomlere. 

 

For RFB 

JanH 

 

 

 


