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Årsmøte i Østerdal Fuglehundklubb 
Tid:  Fredag 10. februar kl. 19.00 

Sted: Eltron AS, Tylldalsveien 7, Tynset 
 

Saker: 

 Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling 
 Sak 2: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen 
 Sak 3: Styrets årsberetning 
 Sak 4: Revidert regnskap 
 Sak 5: Innkomne saker 
 Sak 6: Fastsettelse av kontingent 
 Sak 7: Godkjenning av budsjett 
 Sak 8: Valg 

 

Årsmøte er åpent for alle medlemmer 

Enkel servering 

Etter årsmøte inviteres alle medlemmer til felles bespisning  

 

Vel møtt!! 
 

 

Hilsen Styret i Østerdal Fuglehundklubb 
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Sak 3: STYRETS ÅRSBERETNING: 
 

På årsmøte den 11. februar 22 ble det valgt følgende styre: 

 Leder:   Arnfinn Frengstad    
 Nestleder:  Anne Mette Grue    
 Kasserer:  Tore Knudsen     
 Styremedlem:  Daniel Glomb    
 Styremedlem:  Per Kristian Evensen     
 Styremedlem:  Linn Iren Humlekjær    
 Styremedlem:  Jostein Østvang     
 Styremedlem:  Mali Nordvang Rundfloen  
 Varamedlem:  Yngve Solberg   
 Varamedlem:  May Torill Horten 

 

 Revisorer:  Siri J. Strømmevold 
   Morten Sandbakken 
   Per Østigård  (vara) 
  

 Valgkomite:  Jardar Kilsti Nordeng (leder) 
   Trond Brørby 
   Øyvind Streitlien 
   Erik Tømte (vara)  
 

På første styremøte etter årsmøte ble det nedsatt følgende utvalg: 

Jaktprøveutvalget:  
Anne Mette Grue, Per Kr. Evensen, Marianne Steenland, Yngve Solberg,           
May Torill Horten 

Aktivitetsutvalget:  
Jostein Østvang, Jardar Kilsti Nordeng, Erik Tømte, Trond Brørby 

Utstillingsutvalget:  
Linn Iren Humlekjær, Ragnar Alander, Mali N. Rundfloen, Roar Olsen, Hilde 
Dalen Jordet 

Terrengansvarlig:  
Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken 

Dommerutvalget:  
Marianne Steenland, Ola Øie og Bjørn Schølberg 

Sauerenhetsbevis:  
Arve Løkken 
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Apportbevisprøve:  
Marianne Steenland 

Ansvarlig Preller´n:   
Arnfinn Frengstad 

Web:    
Linn Iren Humlekjær og Daniel Glomb 

Materialforvalter:  
Arnfinn Frengstad + styret 

 
Medlemmer i ØFHK: 

Pr. 31. desember 22: Totalt 456 medlemmer 
Derav 439 klubbmedlemmer, 16 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem 
En økning på 50 medlemmer siste år 
 

Æresmedlemmer: 
Ketil Stokkdal     
Bjørn Plassgård †, Reidar Bjørkø †, Arne Mælen †  
 

Styremøter: 
 Etter årsmøte er det avholdt 10 styremøter  
 
Økonomi: 

Årets regnskap viser et resultat på kr. 25 540,-.  
Balansen viser en egenkapital på kr. 539 396,-.      
      

Som det ble nevnt i årsmeldingen for 2021 har klubben i år foretatt flere større 
investeringer.  
Klubben har kjøpt skaphenger for å kunne benyttes ved ulike arrangementer. 
Den mangler foreløpig profilering, men dette kommer nå i 2023.  
Ett 4 x 4 meter telt med logoer er også kjøpt for å kunne benyttes som 
sekretariat ved bl.a. sommersamlingen på Savalen. 
 

Ifbm. Bjørn Plassgårds Minneløp har vi fått designet en egen BPM-logo og  
hovedpremie for prøven. Denne er produsert og innkjøpt for fem år fremover.   
I tillegg er det kjøpt inn Magnorpremier m/BPM-logo for to-tre år. 
Klubben søkte NØK om sponsormidler for å kunne benytte til utvikling og 
produksjon av hovedpremie og øvrige premier. Her var vi så heldige å få innvilget 
søknaden med kr. 50 000,-. En stor takk til NØK for bidraget.   
 

Klubben har også inngått avtale med VSO Eiendom om leie av lagerlokaler. 
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Den årlige Preller´n er også en betydelig utgift og krever mye arbeid, men 
styret mener fortsatt at Preller´n er viktig for å nå ut til alle medlemmer med 
info om klubben.  
 

Arrangementer: 
Her har vi fått utført det meste av det som var planlagt. 
I 2022 gjennomførte vi det første BPM med 3-dagers VK og 2-dagers UK/AK. 
Mange påmeldte medførte lange ventelister og dermed mange som ikke fikk 
starte. Værgudene var ikke helt med oss denne helga, men tross mye vind og snø 
i fjellet klarte en dyktig stab å få gjennomført hele prøva til meget godt 
bestått.  
En stor gratulasjon til de første vinnere av BPM, IS Red Dubliner EFS Lurifaks 
med e/f Eldri Kjørren og Jørn Presterudstuen. 
 

Høstens jaktprøve, Dalsbygdaprøva, ble igjen et vellykket arrangement med fint 
vær, mange påmeldte og masse fuglesituasjoner.  
47 premieringer tilsier snille ryper samt dyktige hunder, førere og dommere. 
 

En stor takk til grunneiere, dommere og våre dyktige funksjonærer. 
 

Nevner også at vi for første gang har tilbudt våre medlemmer kurs i "føring av 
hund på skog". Ikke så mange påmeldte, men det ble en vellykket helg som vi vil 
forsøke å gjenta i 2023.  
Dyktige instruktører var Tor Danielsen og Tore Knudsen. 
 

Sommertreffet på Savalen ble avviklet midt i juli med todagers utstilling og 
ulike tilbud gjennom helga. Sando Hundesenter startet med teori på fredag og 
påfølgende praksis lørdag og søndag. Meget bra deltakelse og mye nyttig å ta 
med seg. Godt jobba av Utstillings- og aktivitetsutvalget. 
 

Det er gjennomført flere treningssamlinger både vinter og høst med god 
deltakelse fra våre medlemmer.  
Klubbmesterskapet ble gjennomført i godt rypeterreng i Vingelen, men med mye 
vind og hvite ryper ble det lite fuglesituasjoner.  
Takk til dere som bruker kvelder og helger til å dele kunnskap og erfaringer med 
medlemmene våre. 
 

Til julemøte på Tynset Hotel hadde vi utfordret årets vinnere av BPM til å holde 
foredrag. Mange møtte opp og fikk med seg masse god input på hvordan vi kan 
jobbe for å få til en god fuglehund. 
Etter møte ble Eldri og Jørn tildelt årets hovedpremie fra BPM. Gratulerer…. 
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Klubben gratulerer Jøran Meås som jaktprøvedommer. 
Etter god veiledning og oppfølging fra dommerutvalget v/Marianne besto Jøran 
autorisasjonsprøven med glans og er veldig godt i gang med dømming.  
Det er viktig at klubben kan bidra med autoriserte dommere, og vi oppfordrer 
flere til å ta kontakt med dommerutvalget om dere er interessert. 

 

ØFHK Cup 2022 ble vunnet av GS Svartkulpens Natasja med e/f Kai Kultom. 
Årets Hund 2022 ble ES Sølnklettens Adam med e/f Arve Løkken. 
Klubben gratulerer. 
 

Også i år har mange av medlemmene deltatt på arrangementer og prestert 
meget bra. 
En stor gratulasjon til alle dere som representerer klubben på en utmerket 
måte. 
Vi håper at enda flere vil stille på trening og prøver. 
 

Er du uerfaren og ny med hund oppfordres du til å ta kontakt med noen i styret 
eller klubben, så skal vi bidra til at du blir med på trening og arrangementer. 
Dette er morsomt..   
 

Sponsorer: 
Hovedsponsor er Royal Canin som også i år vil bidra med premier og noe 
økonomisk støtte. 
En takk til BEU som bidrar med støtte til klubben. 
Vil også takke Sport1 for godt samarbeid og bidrag til effekter for medlemmer 
til fordelaktige priser. 

 
Terreng: 

Klubben disponerer flere utmerkede terreng hvor medlemmene har mulighet til å 
trene sine hunder. Følg med på klubbens hjemmeside og/eller Facebook for 
oppdatert info.   
 

Nettsida vår: 
Styret har gjennom året arbeidet for å få på plass en ny hjemmeside. 
Etter en prisforespørsel til flere aktører ble Smith Reklame v/Knut valgt. 
Resultatet har blitt meget bra, og den nye siden blir lagt ut i disse dager. 
Følg med på vår nye nettside, Instagram og FB for oppdateringer på hva som 
skjer i klubben vår..   
 
Arnfinn Frengstad 
Leder ØFHK 
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ÅRSBERETNING FOR JAKTPRØVEUTVALGET ØFHK 2022 
 

Jaktprøveutvalget har i 2022 bestått av: 
Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen, Yngve Solberg, May Torill Horten og Marianne 
Steenland. 
Utvalget har hatt ansvar for, og gjennomført klubbens to jaktprøver, 
apportbevisprøver og kurs i føring av hund på skog.  
Utvalget har hatt forberedende - og evalueringsmøter i forbindelse med prøvene. 
 

I samarbeid med Strømsås gård og hundepensjonat har utvalget arrangert 
apportbevisprøver. Prøvene ble arrangert på Strømsås Gård og hundepensjonat, Bjørn 
Plassgårds minneløp, og sommertreffet. Dommere var Marianne Steenland, Ola Øie og 
Tor Espen Plassgård. Flere fikk bestått og noen måtte trene mer.  
 

I 2022 arrangerte utvalget for første gang kurs i “føring av hund på skog”. Ansvaret 
ble delegert til Tore Knudsen og Tor Danielsen som var kjentmenn og instruktører. 
Det var ikke så mange påmeldte, men 4 ekvipasjer fikk mye slipptid og instruksjon. 
Kurset startet med teori på Eltron, den praktiske delen foregikk i Grønnfjellia/ Havern 
grunneierlag sine terreng som vi var så heldige å få bruke.  
Tross utfordrende vær fant de både tiur og orrfugl og hundene fikk prøvd seg i 
varierende terreng. Gode tilbakemeldinger på dette kurset og det jobbes med å 
arrangere nytt kurs i 2023. 
 

Tolgaprøven skiftet navn og for første gang ble Bjørn Plassgårds minneløp arrangert 
helgen 8. - 10. april 2022. Det ble satt ned en planleggingsgruppe som hadde til oppgave 
å sørge for at prøven ble i Bjørns ånd, samt utarbeide en fin minnepremie.  
I denne gruppen satt jaktprøveutvalget, prøvekomiteen og Tor Espen Plassgård. 
Sekretariatet var som vanlig på Hodalen fjellstue 
Vi arrangerte festmiddag fredagskveld der familie og venner av Bjørn var spesielt 
inviterte. 
Lørdag ble det arrangert jegermiddag. Begge kvelder ble vellykket med god mat og god 
stemning. 
Vi ønsket å gjøre prøven litt større så vi utvidet til en tre dagers VK, noe som ble 
vellykket. 
Prøven hadde   450 påmeldte og dermed ble det lange ventelister. 
Vi hadde ut 4 VK kvalik partier fredag. 2 VK semifinale og 4 kvalitetspartier lørdag. 
Søndag var det VK finale og 5 kvalitetspartier som dro til fjells. 
Utfordrende vær, med vind og snø, gjorde sitt til at premieprosenten ble lav, det ble 
delt ut til sammen 18 premier. 
  Vinner av historiens første minneløp ble: 
IS Red Dubliners EFS Lurifaks 1.VK finale med CACIT E/F Eldrid S Kjørren/ Jørn 
Presterudstuen 
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Øvrige premierte i finalen: 

 2 VK finale: P Skarprøets Poppo E/F Ove Eide/Odd Arne Vikavoll 
 3 VK finale: ES Tricco Frank Robert Brekke 
 4 VK finale: P Gyldenskovs Ti av Vakkerdalen Øystein Johnsen. 

Som vanlig stilte våre flinke og trofaste dommere opp og bidro til ei trivelig og fin helg. 
Vi stiftet også positivt bekjentskap med noen nye dommere. Takk til alle sammen. 
Sponsorer for prøven og de fine premiene var: 
NØK, Royal Canin, familien Plassgård, Garmin, Troll Mushing, Sport 1 Tynset, Hodalen 
grunneier- og utmarkslag. 
 

Bjørn Plassgårds minneløp fikk veldig positive tilbakemeldinger fra både deltakere og 
dommere, det er vi glade for. 
 

Komiteen:  
Prøveleder: Kasper Slettan, sekretær: Anne Mette Grue, dommeransvarlig: Marianne 
Steenland, terrengansvarlig: Per K Evensen. Yngve Solberg, Morten Andersen, May 
Torill Horten, Unni Bakke og Tor Espen Plassgård.  
Vel gjennomført! 
 

DALSBYGDAPRØVEN ble gjennomført 3. - 4. september. 
Det ble igjen rekordstor påmelding med 511 påmeldte, og med plass til 98 ekvipasjer pr. 
dag, ble det som vanlig lange ventelister. Prøven er veldig populær, og det er flere som 
kommer for å starte på prøve for første gang. 
Sekretariatet var som de siste årene på Kølbua, noe som fungerer fint.  
I år var vi tilbake til «vanlig» opprop og det var godt.  
 

Vi hadde ut 7 partier hver dag og det ble delt ut 47 premier disse dagene.  
Det var god stemning i sekretariatet og på partiene, noe som våre flinke og trivelige 
dommere bidro til. 
Vi hadde to dommere på flere partier, det er en fordel både for dommere og deltakere 
når det er så mye fugl i fjellet. 
DNU serverte oss jegermiddag på lørdag. Med mange påmeldte, god middag, loddsalg og 
premieutdeling ble det en koselig lørdagskveld. 
 

Godt og positivt samarbeid med Dalsbygda jaktlag og Dalsbygda næring og utvikling 
bidrar til at prøven er enkel å arrangere.   
Vi får tilbakemeldinger på at arrangementet går prikkfritt og vi er glade for å få lov til 
å bruke noen av Sør-Norges beste rypeterreng. Prøven er velarrangert over flere år. 
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Prøven hadde en rykende fersk prøvesekretær i år, Yngve Solberg.  
Han utførte oppgaven på beste måte, godt hjulpet av May Torill Horten og Kristina 
Horten. 
Gledelig er det at vi hadde med to nye til i komiteen, Hilde Dalen Jordet og Randi 
Nyvoll Negård. 
Jaktprøveutvalget takker komiteen for velorganisert og godt utført jobb. 
 

Sponsor på prøven var Royal Canin og Troll Mushing. 
 

Komiteen besto av:  
Prøveleder: Per Kristian Evensen, prøvesekretær: Yngve Solberg, dommeransvarlig: 
Marianne Steenland.  Kasper Slettan, May Torill Horten, Kristina Horten, Hilde Dalen 
Jordet og Randi Nyvoll Negård. 
Takk til dommere, DJ, DNU og grunneiere. 
 

For jaktprøveutvalget: Anne Mette R Grue. 
 
ÅRSBERETNING FOR AKTIVITETSUTVALGET ØFHK 2022 
 

Aktivitetsutvalget har bestått av Erik Tømte, Jardar Kilsti Nordeng og Jostein 
Østvang.  
Vi hadde også med oss Trond Brørby som sjef under sommersamlinga, stor takk til han!  
Året 2022 har vært et fint år med flere arrangement. Vi vil takke alle medlemmer som 
deltar og er aktive på våre arrangement.  
Det er også artig å se at flere av våre medlemmer tar initiativ til å få i gang uformelle 
aktiviteter.  
 

Aktivitetsutvalget har i år valgt å ha jevnlig kontakt via en messengergruppe på 
facebook. Dette har gjort at vi har sluppet unna en del unødvendige møter i forkant 
eller etterkant av aktiviteter.  
Møtene vi har hatt har foregått over teams/videoanrop på messenger.  
Alt i alt har vi hatt 6 møter, der de fleste har vært i forbindelse med sommertreffet.  
 

Aktiviteter vi gjennomførte i år:  
- Treningssamling vinter  
- Sommertreffet 2022 
- Treningssamling høst  
- Klubbmesterskapet 
- Julemøte 
- Fellestrening (Pågår) 
- Unghundkurs (Pågår)  
 

Leder av aktivitetsutvalget, Jostein Østvang 



 

Side 9 
 

ÅRSBERETNING FOR UTSTILLINGSUTVALGET I ØFHK 2022 

Utstillingsutvalget har i 2022 bestått av Ragnar Alander, Hilde Dalen Jordet, 
Mali Nordvang Rundfloen, Roar Olsen og Linn Iren Humlekjær. 
 

Utstillinga ble for første gang avhold over to dager, lørdag 23. og søndag 24. 
juli. Og som vanlig ble parkeringsplassen på Savalen benyttet. 
Det var fint vær for utstilling i år, med passe temperatur og solforhold.  
 

Vi hadde meget bra med påmeldinger, til sammen var det 175 påmeldte hvorav 11 
valper.  
Flest påmeldinger var det på lørdag med 96 påmeldte. 
På søndag var det 68 voksne og 11 valper. 
Arrangementet Barn og Hund var populært i år også.  
Artig å se at vi trekker til oss noen av de mindre vanlige rasene, som f.eks 
Picard Spaniel. 
 

En stor takk til dommere Marianne Holmli og Arnstein Hagen som hadde ansvar 
for hver sin ring, godt hjulpet av ringsekretærene Eli Haller og Kristin 
Gustafson.  
En god forklaring i ringen med bakgrunn for bedømmelsen/premiegraden og hva 
dommeren biter seg merke i, blir satt pris på av deltakerne. 
Vi takker alle deltagerne for et vellykket arrangement, og gratulerer alle de 
premierte. 
 

Her er årets resultater fra BIS-ringene: 
BIS Valp:  

 Kleiner Munsterlander - Qm E-Eddie Av Bokkedal'n - Steinar Lundsaunet 
Best in Show på lørdag:  

 BIS - NO49403/14 - C.I.B NORD UCH N SE VCH BH EUJW-15 NJV-15 
NV-17 DKV-18 NV-19-20 Skarsemsløkkja's Larris 

Best in Show på søndag:  
 BIS - Vorstehhund Strihår - C.I.B NORD UCH N SE VCH BH EUJW-15 

NV-17 DKV18 NV-19-20 Skarsemsløkkja`s Larris 

Best in Show valp på søndag:  

 BIS - Engelsk Setter - Follsjøen`s Kaisa 

Utstillingsansvarlig var Ragnar Alander og leder for utstillingsutvalget er Linn 
Iren Humlekjær. 
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ÅRSBERETNING FOR DOMMERUTVALGET I ØFHK 2022 

Dommerutvalget har forberedt og som vanlig deltatt på sentral dommerkonferanse.          
Vi ble i år representert av Jøran Meås. 

Vi har levert innspill til revisjon av jaktprøvereglementet. 

Vi har avsluttet Jørans dommerutdanning. Han besto autorisasjonsprøven med glans og 
er veldig godt i gang med dømming. Gratulerer! 

Vi har hatt ansvaret for dommere og elever på våre jaktprøver i Dalsbygda (13) og 
Bjørn Plassgårds Minneløp (21), samt stilt dommer til klubbmesterskapet (Marianne 
Steenland) 

Vi har sørget for tilbud for apport-bevisprøver gjennom året samt på våre prøver og 
sommersamlingen. 

Leder av dommerutvalget Marianne Steenland 

 

Sak 5: INKOMNE SAKER: 
Forslag til årsmøtet fra styret om ny tekst og sletting av tekst under Kapitel 2-1 
Medlemskap. Forslag til tekstendring i kursiv og fet. 

• 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, og klubben betaler den årlige 
avgiften til NKK. 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. 
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Forslag til årsmøtet fra styret om fjerning av tekst under Kapitel 2-4 
Medlemskap.  

 Pkt. 1 fjernes da medlemskap automatisk opphører ved utmelding / manglende 
innbetaling av medlemskap via NKK. 

• 2-4 Opphør av medlemskap 

Medlemskap i ØFHK opphører ved: 

1. Skriftlig utmeldelse. 

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

3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK. 

4. Vedtak om eksklusjon etter NKK’s lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner 

 

Forslag til årsmøtet fra styret. 

Basert på kapitel 2-1 i våre vedtekter ønsker styret på årsmøte å foreslå ett nytt 
æresmedlem i klubben. 

 

Forslag til årsmøtet fra styret. 

Iht. gjeldende vedtekter er styret i ØFHK på 10 personer, 8 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. Det har i de senere år vært en praksis at varamedlemmene møter på 
alle styremøter. Gjeldende styre erfarer at det i praksis er vanskelig å samle alle 
medlemmene på styremøter. 

Styret forslår derfor at det nye styret får i mandat å se på, og utrede forslag til neste 
årsmøte, om størrelse og sammensetning på styret.  

 

Sak 6: FASTSETTELSE AV KONTINGENT: 
 

Medlemskontingenten er nå kr. 200,- / kr. 50,- for hhv. medlem og hustandsmedlem. 

Styret foreslår å øke medlemskontingenten til kr. 300,- for medlem og kr. 100,- 
for hustandsmedlem. 
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Sak 8: VALG: 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i ØFHK 2022 

Styret: 

Leder : Arnfinn Frengstad  På valg  Gjenvalg for 2 år 

Nestleder: Anne Mette Grue  Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Kasserer:  Tore Knudsen   Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Styremedl: Daniel Glomb    På valg   Tar ikke gjenvalg 

Ny:  Yngve Solberg  Opp fra vara  Velges for 2 år 

Styremedl: Per Kristian Evensen På valg  Gjenvalg for 2 år 

Styremedl: Linn Iren Humlekjær Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Styremedl: Jostein Østvang  Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Styremedl: Mali Nordvang Rundfloen  Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Varamedlemmer til styret: 

Varamedl: May Torill Horten  På valg  Gjenvalg for 1 år 

Varamedl: Yngve Solberg  På valg   Inn som styremedlem 

Ny:  Hilde Dalen Jordet   Ny   Velges for 1 år 

Revisorer:  

Medlem: Siri J. Strømmevold Ikke på valg  Gjenstår 1 år 

Medlem: Morten Sandbakken  På valg   Tar ikke gjenvalg 

Ny:  Jøran Meås   Ny   Velges for 2 år 

Varamedlem: Per Østigård   På valg  Gjenvalg for 1 år 

Valgkomite: 

Leder : Jardar Kilsti Nordeng På valg    

Ny:  Øyvind Streitlien  Opp fra medlem Velges for 1 år 

Medlem: Trond Brørby   Ikke på valg, men trukket seg 

Ny:  Erik Tømte   Opp fra vara  Velges for 2 år 

Medlem: Øyvind Streitlien  Opp som leder  

Ny:  Arne Sandbakken  Ny   Velges for 3 år 

Varamedlem: Erik Tømte   Opp som medlem 

Ny:  Torgeir Tronslien  Ny   Velges for 1 år 
  

Valgkomiteen v/Jardar Kilsti Nordeng 


