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Sak 1 Åpning ved NKF’s leder,Torgeir Vestenfor

Leder Torgeir Vestenfor ønsket velkommen til årets Forbundsting ved å ringe i bjella
klokken 19.00. Torgeir ønsket delegater, æresmedlemmer, utenlandske gjester og andre
tilhørere velkommen – og ba om ett minutts stillhet for medlemmer som gikk bort sist år:
Anne Venger, Magnor Ølberg, Ingvar Holmen og Rolf Olsen.

Innblikk i NKFs historie med fotofremvisning:
Torgeir ga ordet til Gullik Klepaker, som fortalte og presenterte på storskjerm historiske
fotos over NKFs 125-årige virksomhet. Dette var en meget interessant fremvisning.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter

Sekretær Bjørn Egeland foretok opprop av påmeldte representanter. Påmeldingen viste
27 stemmeberettigede personer, herav inkludert de 5 fra NKFs styre.

Sak 3 Erklæring av møtets gyldighet

Innkalling til Forbundstinget var annonsert i TK nr 7/2022, side 22.
Ingen merknader til innkalling og Forbundstinget for 2022 ble enstemmig erklært gyldig.

Sak 4 Konstituering

● Valg av møtedirigent: Bjørn-Petter Åsheim foreslo Bjarne Øygard.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

● Valg av 2 sekretærer: Bjørn-Petter Åsheim foreslo Bjørn Egeland og Roger Lie.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt 

● Valg av 2 desisorer: Bjørn-Petter Åsheim foreslo Kaare Midtun og Anita Løveseter
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt 

● Valg av tellekorps. Bjørn-Petter Åsheim foreslo Bjørn Egeland og Ivar Østli.
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt 

Sak 5 Behandle styrets årsmelding for 2022 og arbeidsplan for 2023

Møtedirigent refererte til overskriften i hvert avsnitt i årsmeldingen, fra side 9 til 13.
Ingen av delegatene hadde kommentarer eller spørsmål.

Styrets årsmelding ble deretter enstemmig godkjent.

Styrets arbeidsplan for 2023, fremlagt på side 14.
Ingen av delegatene hadde kommentarer eller spørsmål og ble enstemmig godkjent.

Deretter ble årsmeldinger fra NKFs utvalg gjennomgått, fra side 15 til 18.

Under presentasjon av årsmelding fra Sportsutvalget, side 18, ble der en del diskusjon:
Snorre Jacobsen: Ba om ordet, og hadde ikke bemerkning til årsmelding, men om infor-
masjon som Sportsutvalget la ut på NKFs nettside, om at rasepokaler skulle «fases ut».
Bjørn-Petter Åsheim viste til TK nr 8/22, side 20, hvor de ba om innspill til andre løsninger
innen 31.01.23, men ikke noe kom inn og tolket det da slik; rasepokaler hadde «utspilt sin
rolle». Flere representanter var klare i sin mening; dette er viktig for mange og ikke noe
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som utvalget bare kan bestemme skal la utgå, samt å vise til det er for stor kostnad
med gravering. Dette fordi NKFs regnskap viser det er økonomi til å fortsette med pokaler.

Følgende hadde videre ordet i debatten:
Thormod Saue, Kjell Helge Jåtun, Gullik Klepaker, Geir Vidar Asgrimplass og Jonny
Kirkebirkeland.
Møtedirigent Bjarne Øygards konklusjon ble: Her er det for uklart hva dette innebærer og
anbefalte utvalget å legge fram et oversiktlig forslag omkring vandrepokalene til neste
Forbundsting. Dette også for at det da kan diskuteres blant medlemmene i foreningene.

Vedtak: Hvis Sportsutvalget fortsatt vil gå inn for «å fase ut» vandrepokaler, skal dette
fremlegges som er forslag med avstemming på Forbundstinget i 2024.

Til de andre utvalgs-rapporter, på sidene 19 og 20, samt side 21; NKFs redaktør og NKFs
sekretær, var der ingen spørsmål eller kommentarer.

De fremlagte rapportene fra side 15 til 23, ble dermed tatt til etterretning.

Likeså det samme med Dommergruppens beretning og regnskap på sidene 29 – 31.

Sak 6 NKFs Regnskap for 2022

Forbundskasserer Ivar Østli gjennomgikk regnskapet, fremlagt på side 24.

De fleste tall i regnskapet ble gjennomgått og forklart.

Men tross inntekt-svikt, har det i sum gitt et overskudd på kroner 16.636.

I hovedsak kommer overskudd grunnet mindre godtgjørelse til redaktør og sekretær, samt
kostnad på produksjon/utgivelse av Tidsskriftet ligger langt under budsjett (med 24.000).

Balanse, eiendeler, egenkapital/gjeld, fremlagt på side 25, ble gjennomgått.

Sak 7 Revisjonsrapport

Revisor Bjarne Øygard orienterte om et oversiktelig regnskap.
Revidering går greit å gjennomføre, da regnskap er ryddig ført.
NKF’s økonomi er meget god og med en solid egenkapital.
Revisor anbefalte Forbundstinget om å godkjenne regnskap for 2022.

Vedtak: NKF’s regnskap for 2022 ble enstemmig godkjent.

Sak 8 Kontrollkomiteens rapport

Ingen hadde spørsmål eller kommentar til rapporten, og denne ble tatt til etterretning.

Sak 9 Budsjett og kontingent for 2024

Forbundskasserer Ivar Østli orienterte  –  og kommenterte: I budsjett for 2023 burde det
blitt foretatt revidering på et tidlig tidspunkt på året (men dessverre, ble ikke dette gjort).
Tallene i budsjett for 2024 var satt opp av sekretær, med justeringer på diverse punkter
og lagt fram for godkjenning av Forbundstinget.

Vedtak: Budsjett 2024 ble enstemmig godkjent.
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Kontingent for 2024: Forslag fra styret på uendrede satser på kontingent.

Det betyr følgende kontingentsatser for 2024 ble fremlagt:
Senior kr 560  Junior kr 380  Familiemedlem kr 230   Familiepakke kr 1.250

Vedtak: Kontingentsatsene for 2024 ble enstemmig godkjent

Sak 10 Innkomne saker til behandling

På side 32, hadde Bergen og omland innsendt en sak vedrørende avholdelse av LUU/NM
2023, tiden 3.-5. november. Øyvind Reinartsen orienterte om noen punkter i forslaget.
Møtedirigent leste opp innstillingen som forelå og til dette var det ingen bemerkninger.

Vedtak: LUU/NM-2023 gjennomføres også med klasse A

Sak 10 A Innkommet søknad fra Bergen om tildeling av LUU/NM i 2023

På side 33, forelå brevet – og hvor det var «innlagt en forutsetning» for å være arrangør:
Øyvind Reinartsen orienterte: Bergen hadde behov for økonomisk støtte på kr 10.000.
Ingen hadde bemerkning til søknad eller innstilling.

Vedtak: LUU/NM-2023,  arrangør Bergen og Omland Kaninalslag

Kasserer Ivar Østli orienterte samtidig om fritak på data- og dommeravgift:
Gjelder for arrangører av landsutstillinger, altså; både LU og LUU er fritatt for alle avgifter.

Sak 11 Fastsette tid og sted for fremtidige landsutstillinger

● Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM-2023, arrangør: Bergen og Omland
Frøyahallen, Laksevåg, 3.-5. november 2023.

● Landsutstilling voksne dyr LU/NM 2024, ingen arrangør  –  men:
Roger Skjølås, Indre Østland, orienterte dem er i gang med å undersøke om hall.

● Landsutstilling for ungdyr, LUU/NM 2024, ingen arrangør
● Landsutstilling voksne dyr LU/NM 2025, Bergen og Omland er 120 år
Sturle Skeidsvoll informerte om deres planer om å arrangere LU/NM i 2025.

Merknad fra tilhører Anne Mette Klepaker: Forbundstinget må gi NKFs styre fullmakt å
velge arrangører til forestående landsutstillinger. - Forbundstinget tok dette til etterretning.
Mona Sevlejordet, Tønsberg: Økonomisk støtte «ligger da i kortene» til fremtidige lands-
utstillinger og en kan da forvente alle andre søknader legger inn et tilsvarende beløp.

Sak 12 Valg

Møtedirigent ba valgkomiteens leder Kjell Helge Jåtun, om å presenterte valgkomiteens
innstilling og komiteens forslag på kandidater ble gjennomgått.
Kjell Helge ba så møtedirigent Bjarne Øygard om å overta for å gjennomføre valget.
Møtedirigent spurte delegatene om det var krav om skriftlig avstemming, og Sturle
Skeidsvoll gjorde krav på skriftlig avstemming.

STYRET
● Leder for 1 år. Valgkomiteens forslag: Svein Clausen. Ingen andre forslag.

Skriftlig avstemming viste: 19 for Svein Clausen, 8 var blank. Svein Clausen valgt.
● Styremedlem for 2 år. Forslag på Svein Ødegård (gjenvalg)

Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.
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● Styremedlem for 2 år. Øyvind Reinartsen (gjenvalg).
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.

● Nestleder for 1 år. Forslag fra Snorre Jacobsen på Øyvind Reinartsen (ny).
Ingen andre forslag. Enstemmig valgt.

VARAMEDLEMMER for 1 år
1. varamedlem. Forslag på Arild Gundersen (gjenvalg)

Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

2. varamedlem. Forslag på Geir Klepaker (ny) Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

3. varamedlem. Forslag på Roger Lie (ny) Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

KONTROLL-KOMITE for 1 år
Forslag på Jonny Hadland (gjenvalg) Ingen andre forslag. Enstemmig valgt
Forslag på Siw Thu (gjenvalg) Ingen andre forslag. Enstemmig valgt
Forslag på Annette Floen (gjenvalg) Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

REVISOR for 1 år
Forslag på Bjarne Øygard (gjenvalg). Ingen andre forslag. Enstemmig valgt
Vararevisor: Sturle Skeidsvoll (gjenvalg). Ingen andre forslag. Enstemmig valgt

VALGKOMITE, 3 personer
Jonny Kirkebirkeland har ett år igjen av perioden.
Roger Skjølås og Kjell Helge Jåtun; på valg
Jonny Kirkebirkeland foreslo gjenvalg på Kjell Helge Jåtun og Roger Skjølås
Kjell Helge Jåtun og Roger Skjølås ble valgt for 2 nye år.

Sak 13 Avslutning

Torgeir Vestenfor rettet en stor takk til møtedirigent Bjarne Øygard for et vel gjennomført
Forbundsting 2023 og overrakte Bjarne gave.

Gullik Klepaker ble takket for et veldig bra og informativt historisk opplegg med gode bilder
på storskjerm og oppropt for å motta en velfortjent gave.

Bjørn-Petter Åsheim tok ordet for å takke avtroppende leder Torgeir Vestenfor og han fikk
overrakt gave (Torgeir ble valgt til nestleder i 2018 og som leder fra 2019).

Ny påtroppende leder, Svein Clausen, takket for tilliten.

Bjørn Egeland Roger Lie
Referent (sign.) Referent  (sign.)

Desisorer:

Anita Løveseter (sign.) Kaare Midtun (sign.)

side 5



Askim&omegn Kaninavlsforening
1  Marius Johnsen

Bergen og omland Kaninavlslag
2  Sturle Skeidsvoll

Drammen&om. Kaninavlsforening
3  Geir Vidar Asgrimplass

Grenland Kaninavlslag
4  Terje Engh

Haugaland Kaninavlslag
5  Roger Lie

Indre Østland Kaninavlslag
6  Roger Skjølås

Jæren og Sandnes Kaninalslag
7  Kjell Helge Jåtun
8  Arild Gundersen

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag
9  Anita Løveseter

Møre og Romsdal Kaninalslag
10  Bjarne Øygard

NordTrøndelag Kaninavlsforening
11  Snorre Jacobsen

Oslo&Akershus Kaninavlsforening
12  Elina Jokinen

Rogaland Kaninalslag
13  Arild Netland

Sarpsborg Kaninavlsforening
14  Kaare Midtun

Sørlandets Kaninavlslag
15  Siw Thu

Trøndelagen Kaninavlsforening
16  Ingrid Harmens
17  Anne Lise Tvedt

Tønsberg Kaninavlsforening
18  Mona Sevlejordet

Alaska- og Havana-klubben
19  Rolf Ludvigsen

Norges Kaninhoppforening
20  Hilde Narheim

Norsk Vedderklubb
21  Jonny Kirkebirkeland

Dommergruppen
22  Thormod Saue

NKFs styre
23  Torgeir Vestenfor
24  Bjørn-Petter Åsheim
25  Svein Ødegård
26  Heidi Jebsen
27  Øyvind Reinartsen

Stemmeberettigede representanter Forbundstinget
fredag 24. februar 2023, Scandic Brennemoen


