Referat
Sletta Hundeklubb

-

årsmøte

18.10.2016, Porsgrunn

Kommentar

Sak

Vedtak/beslutning

Godkjenning møteinnkalling

Vedtatt

lngen kommentarer.

Valg av møteleder og referent

Møteleder: Toruf Eriksen
Referent: Hans Jacob Beck
Aud Larsson
MichaelLarsen
Olav Røyneland gikk
gjennom årsmeldingen
I nterimsstyret har bestått

lngen kommentarer

Personer

til

å undertegne

protokoll
Styrets årsmelding

AV:

o
o
o

Leder Olav
Røyneland,

nestlederJens Lyder
Str6mhaug.
Kasserer lrene
Joh nsen

o
.

sekretær Elisabeth
Linke Wold
styremedlemmer
Gunn Nordengen og
Therese Weber

Styreleder og kasserer
signerer begge. For tiden
ingen prokura.
Årsmelding ble lest oPP.
Utdypende forklaring gitt til
de forskjellige postene.
Det er en sak ift Forliksrådet
mht tidligere kasserer. Dette
ble forklart. Kr 44.840 skal
vaere utestående ved
overga ng til interimsstYret.

Avventer saksgang med
Forliksrådet.
Sletta Hundeklubb er

innmeldt

i

lngen kommentarer
lngen kommentarer til
årsmeldingen.

Brøn nøysu ndregisteret
(BRREG).

Nåværende styre har fått

støtte for sin behandling av
registrerings-saken i BRREG.
Tidligere og avgåtte
styreleder (O Hafstad) har
påklaget dette, men BRREG
juridiske kontor har innstilt
på at nåværende styre har
handlet rett. Saken avgiøres
i departementet.

Tidligere vedtekter er ikke
styrebehandlet eller
årsmøtegodkjent, og vil
følgelig etter BRREG sine
regler bli erstattet av

vedtekter vedtatt 18.10.16.
Se

for øvrig årsmeldingen

som ligger på SH sin
lnnkomne saker

Facebook-side.
lnnkomne saker var:

.

Overføring av
leieavtale fra lrene

Se egen sak under.

Johnsen til Sletta

o

Hundeklubb.
Utvider SH med en
bane til - 30 meter
til sammen 150

meter. Dette vil

o

kunne redusere
« konflikten »
mellom store/små
hu nder
Gjerder

Styret gis mandat til å uwide til
3 baner - etter en dialog med
Porsgrunn Kommune.
Enstemmi8 vedtatt - at en for
en symbolsk sum tar saken oPP

med Porsgrunn Kommune.

Det ble diskutert hvordan
gjerder skal settes opp ift
baner. Det sjekkes om
Porsgrunn Kommune kan ha
midler «<et sted»» tilfinansiell
bistand. Dersom Porsgrunn
Kommune stiller vilkår, så vil

dette behandles av S§ret.
Det ble stemt på å prioritere to
høye gierder og deretter 3.
bane. Enstemmig vedtatt.

Båndtvang i
Bjørntvedt-skogen

Årsmøtet stiller seg ikke
negativ til generell båndtvang.
SUret gis mandat til å ta dette

videre. Dette ble enstemmig

vedtatt.
Dette ble vedtatt. Enstemmig

o

Styrets forslag

til statutter

(vedtekter) for Sletta
Hundeklubb, org. Nr. 976944845

Hiemmeside
Disse er lagt ut på Facebook
(Filer)

vedtatt.
Det ble gjennomgått Styrets
arbeid med vedtekter, visjoner
og ordensregler. Medlemskap
foreslås betinget av
obligatorisk kontingent.

Stemmerett og møterett
forutsetter medlemskap.
De punkter som hadde

uenigheter i Styret ved forslag
til vedtekter, visjoner og
ordensregler ble gjennomgått
av Styreleder på årsmøtet.
Sammensetning av StYret - 1
styremedlem og 2
varamedlemmer. Enstemmig

vedtatt.
Kontingent - S§ret gis
fullmakt til å innføre
medlemskap. Vedtatt.
Medlemskap betaler kr 200,- i
medlemskap.
Familiemedlemskap kr 250,.
Disse gir begge en stemme.
Dersom flere familiemedlemmer betaler kr 200,hver, gis det en stemme per
medlem. Enstemmig vedtatt.

Regnskap

Budsjett er også fremlagt
Facebook-siden (filer)

På

Vedtekter, visjoner og
ordensregler slik de er
fremmet av S§ret vedtas På
Årsm øtet. Enstemmig vedtatt.
Tatttil følge; både regnskap og
budsjett.
Regnskapsåret er 1.1 til 1.1.
Årsmøtet gir S§ret fullmakt til
å ha neste årsmøte ifebruar
2018.
Det gis en person i oPPgave å

forhandle med produsenter
m.m. med tanke på inntekter.
Enstemmig vedtatt.

Overføring av leieawale fra lrene
Johnsen til Sletta Hundeklubb,
ore. Nr.9L6944845
Valg av styre og styreleder

Dette ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteen har gitt sin
innstilling.

Leder - Olav
Røyneland

Nestleder-Jens Lyder
Strømhaug
Kasserer - lrene
Johnsen
Sekretær - Hans Jacob
Beck

Styremedlem- Gunn
Nordengen
1 vara - Torill Løvås
Johansen
2 vare - Rolf Arne

Larsson

Enstemmag vedtatt

Valgkomite:

Toruf Eriksen
Monica Hagen
Knut Kåsin PØlse-Nilsen
Enstemmig vedtatt
Revisor:

Toruf Eriksen
EnstemmiS vedtatt

Undergrupper:
Styret håndterer dette.
Det ble konstatert at det var
et meget godt og
konstruktivt møte.

Avslutning

Styreleder takket for
årsmøtet.

Til stede på årsmøtet:

Se

vedlagt liste.

Signaturer:

Michael Larsen

Aud Larsson

1;l

luust,

*.

Deltakere på årsmøtet:

Navn

Toruf Eriksen
Aud Larsson
Hans Jacob Beck

Åse Beck

Michael Larsen
Rolf Arne Larsson
Øivind Fjeldvik
Jens Lyder Strømhaug
Elisabeth Linke Wold
Monica Hagen
Olav Røyneland

Gunn Nordengen
lrene Johnsen

Torill

Løvås Johansen

