Årsmelding for Sletta Hundeklubb 2016
Org. Nr.916 944 845
Etter at det nye styret overtok 19/4 16 og frem til kommende årsmøte 18/10 16, har det ikke gått et
år. Men det er viktig for det sittende interimsstyre å ha et regulært årsmøte i klubben. Det sittende
styret ble valt da tidligere leder sa opp vervet sitt 31.1 16. Det ble derfor kalt inn til et ekstraordinært
allmannamøte 19/4 16. På dette møtet ble det valt et interimsstyre frem til et ekstraordinært
årsmøte kunne holdes. Det neste årsmøte som da blir et ordinært årsmøte bør holdes i jan/febr.
2018. På den måten får vi et helt driftsår bak oss. Samtidig som vi følger en ordinær kalender år.
Interimsstyret har bestått av:
Leder Olav Røyneland, nestleder Jens Lyder Strømhaug. Kasserer Irene Johnsen, sekretær Elisabeth
Linke Wold og styremedlemmer Gunn Nordengen og Therese Weber
Styret har hatt 3 møter.
Registrering i Brønnøysundregisteret
Som følge av endringen i sammensetningen av styre, var det naturlig å melde fra om endringen til
Brønnøysund registeret. Klubben var innmeldt i registeret av det den tidligere styreleder. Dette
registrerte Br. Registeret men tidligere leder Olav Havstad klaget over avgjørelsen. Klagen skal
avgjøres av nærings og fiskeridepartementet. Brønnøysund registeret sin innstilling til departementet
i saken var i henhold til tidligere vedtak og i vår favør. Avgjørelse i saken fra dept. foreligger ikke i
skrivende stund.
Oppretting av egen bankkonto i klubbens navn ved organisasjonsnr.916 944 845
Det ble opprettet en ny bankkonto med Sletta Hundeklubb som eier. Leder og kasserer har tilgang til
konto med prokura på kr.2000.-.

Regnskap 19.04 16 til 30.09.16
Budsjett 2017
Innkreving av klubbens midler fra tidligere kasserer Anne Mette Sælid (AMS)
Tidl. Kasserer har ikke vært villig til å overføre klubbens penger til den nye kontoen som styret har
opprettet. AMS hadde pengene stående på en privat konto. Det nye styret har opprettet en ny konto
i kubbens navn / orgnr. Styret har derfor klaget AMS inn for forliksrådet i Porsgrunn med krav om
overføring av klubbens penger og fremlegging av bankutskrifter og bilag fra 2008 til 19/4 16.
Etter at klagen ble sendt har ho utbetalt kr. 34840,- til enkeltpersoner som de tidligere var innbetalt
til klubben som medlemskontingent. Kr. 9771,08 har ho overført til klubbens nye konto. Andre
klubbmedlemmer som vitterlig har betalt kontingent i flere år, har ikke fått utbetalt noe fra AMS. Ho
har imøtekommet styrets krav om å utlevere bankutskrifter og bilag. Disse er under gjennomgang av
kasserer og nestleder som begge har god innsikt i klubbens historikk. Møtedato i forliksrådet er
2/11.16
Det kan se ut som det pr. 19/4 16 var 44611,- på konto. Vi mener AMS ikke hadde mandat til å
betale ut penger fra klubbens konto etter ho sluttet som kasserer. Saken er pr. dato ikke avsluttet.

Ny gapahuk
Denne er nå formelt godkjent av Porsgrunn kommune29.6.16
Kontakt med Porsgrunn kommune
Det er innledet kontakt med Porsgrunn kommune med tanke på overføring av leieavtale fra Irene
Johnsen til Sletta Hundeklubb.

