Årsmøte Sletta Hundeklubb
24.1.2018, Herøyahuset

Møte agenda
◦ Velkommen
◦ Valg av møteleder og referent
◦ Antall representert inkludert eventuelle
fullmakter
◦ Godkjenning av innkalling
◦ Godkjenning av referat forrige årsmøte
◦ Styrets årsmelding
◦ Innkomne saker – se vedlegg
◦ Forslag om økning i beløp – årskontingent
◦ Bestillingstimer på bane
◦ Redusert kontingent for nye medlemmer som melder seg
inn fra oktober-desember
◦ Utvidelse av antall styreverv
◦ Begrensning i antall år som leder i Styret

27.01.2018

◦ Regnskap og budsjett
◦ Orientering om søknader om økonomisk støtte
og resultat av dette
◦ Valg av styre og styreleder – valgkomiteens
innstilling.
◦ Erstatning i valgkomiteen

◦ Eventuelt
◦ Avslutning
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Årsmelding for 2017

Generelt
Ved utgangen av 2017 har klubben ca.95 betalende medlemmer.
Medlemstall følger kalenderåret.
2016/2017 har vært preget av mange aktiviteter og tiltak for å bedre
økonomisk situasjon i klubben, høyne standard på området,
ytterligere øke trivsel og sikkerhet ved bruk av parken og jobbe mot
visjonene for Sletta hundeklubb:
• Trygghet – hunder og eiere skal være trygge og sikre i parken
• Rekreasjon – parken skal gi hunder og eiere gode opplevelser
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Styrets sammensetning:
Navn

Styre

27.01.2018

Styreverv

Virketid

Olav Røyneland

Styreleder

1 år

Jens Lyder Strømhaug

Nestleder

2 år

Hans Jacob Beck

Sekretær

2 år

Irene Johnsen

Kasserer

2 år

Gunn Nordengen

Styremedlem

1 år

Torill Løvås Johansen

1. varamedlem

1 år

Rolf Arne Larsson

2. varamedlem

1 år
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Styret 2016-2018

Aktiviteter
På årsmøte 18.10.16 ble nytt
styre valgt etter interimsstyret.
Styret har hatt 4 styremøter før
årsmøtet. Flere saker er
behandlet via den lukkede FB
side som styret har. Det er
jobbet med fokus på å få Sletta
Hundeklubb revitalisert. Av de
saker Styret har behandlet kan
nevnes:
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Det ble vedtatt på årsmøtet 18. oktober 2016 at neste årsmøte
skulle avholdes i januar/ februar 2018. Styret skulle da sitte
med noe lenger tid enn ett år for medlemmer med ett års
engasjement. Neste ordinære valg skjer på årsmøtet
24.01.2018. Personer med 2 års virketid vil sitte frem til neste
årsmøte i 2019 dersom disse fortsetter i Styret – se under.
Gunn Nordengen ønsket ikke å delta i styret lenger og
meddelte at hun ønsket å fratre. Irene Johnsen ønsket
permisjon en periode og Toril Løvås Johansen og senere Rolf
Arne Larsson gikk da inn som faste styremedlemmer. Begge har
deltatt i klubbens styremøter og dialog via styrets Facebookgruppe.
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Hjemmesiden
vår 2017
Antall oppslag: 6585
Antall besøkende: 1387
10 på topp:
•

Bli medlem

•

Gode råd ved bruk av hundeparken

•

Medlemsfordeler

•

Om klubben

•

Aktiviteter

•

Dokumenter

•

Bilder

•

Ordensregler

•

Informasjon om hundeparken

•

Medlemskort
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Aktiviteter i
2016 og 2017
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•

Opprettet visjoner, vedtekter og ordensregler
vedtatt på årsmøtet 2016

•

Det ble vedtatt obligatorisk medlemskap fra og med
2017

•

Det er innført medlemskort

•

Det er forhandlet medlemsfordeler til medlemskapet,
f.eks. rabatter hos zoo-butikker m.m. Rabatter gis ved
fremvisning av medlemskortet

•

VIPPS er innført som en mulig betalingsmåte ved å
søke på Sletta hundeklubb, eller nummer 112177

•

Styret har søkt ulike finansielle
institusjoner/bidragsytere i 2017 – og fikk bidrag fra
Gjensidigestiftelsen på kr 224.375,-

•

Vi har fått på plass egen hjemmeside –
www.slettahundeklubb.com
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Aktiviteter 2
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•

Det er etablert et system for HMS-rapportering
(Helse, miljø og sikkerhet) med formål å gjøre Sletta
Hundeklubb enda sikrere/tryggere/triveligere å
bruke.

•

Torsdag og søndag er en bane er reservert for små
hunder.

•

Avtalen med Porsgrunn kommune er overført fra
Irene Johnsen til Sletta Hundeklubb. Avtalen innebærer
totalt areal på 3 400 m2. Dette inkluderer en ny bane
nedenfor agility-banen – ca. 900 m2. Denne er
oppmålt av styrets leder og Finn Resch fra Porsgrunn
kommune og skal senere inn i kommunens kartverk.

•

Klubben må betale kommunen kr 3 000,- pr år for leie av
arealet.

•

Tidligere satt opp gapahuk er nå formelt godkjent av
kommunen.

•

Gjerdet i binge nr. 1 er midlertidig forhøyet til 2 m med
en plastnetting. Det har fungert meget godt så langt.
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• P.Kommune har gitt gravetillatelse for parkeringsplassen ved
Tveitanveien. Norcem har lovet gratis pukk. Vi mangler maskin og
graver.
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Dugnader

Aktiviteter 3

Det er avholdt 2 dugnader i 2017. Ca. 10 personer møtte til
hver dugnad. Det må nevnes at det foregår «dugnad» også
utenom de organiserte dugnadene. Det kan nevnes
vedlikehold av banene, oppdatering av hjemmeside og
videreutvikling av denne, småjobber/rydding på banene,
oppfølging av hendelsesrapporter, tømming av søppeldunken,
organisering av kakebokssalg m.m.
Kurs
Det ble avholdt et kurs i «Frislipp i hundepark» med Lundqvist
Hundeskole 31.5.17. Kurset ble meget godt mottatt, og en
minnepinne med redigert kurs (video) kan brukes i interne
samlinger. Styret ønsker å gjennomføre ulike kurs i året som
kommer. Det ble gjennomført en videovisning 27.11.17 av
kurset «Frislipp i hundepark» med 10 fremmøtte. Dette vil bli
gjentatt i 2018.
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Klage fra tidligere styreleder til Nærings- og Fiskeri
departementet
Den forrige styreleder klaget over avgjørelsen til Brønnøysundregisteret
som støttet vedtaket til interimsstyret vedrørende omorganisering av
klubben. Klagen ble ikke imøtekommet av departementet.

Forliksrådet

Forliksrådet
Sletta Hundeklubb krevde tilbakebetalt kr. 30 000 fra klubbens forrige
kasserer for utbetalinger av midler kasserer hadde betalt ut fra klubbens
konto uten nødvendig autorisering fra klubbens styre.
Forliksrådet imøtekom ikke klubbens krav og ila klubben en bot på
kr. 5 000,- for «uhøvelig» omtale av kasserer i sosiale media. Klubbens
styre er uenig i denne avgjørelsen. Vi kunne anke saken videre til
tingretten, men styret mente dette kunne medføre ytterlige økonomisk
belastning for klubben ved et eventuelt tap. Styret valgte derfor å betale
boten for å bli ferdig med saken.
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Sponsorer
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Søknader om økonomisk støtte
◦ Sletta Hundeklubb er medlem i Tilskuddsportalen som gir en oversikt over tilskuddsordninger,
støtteordninger m.m.
◦ Det er søkt om støtte fra:
◦ Telemark Fylkeskommune (2 søknader til forskjellige avdelinger),
◦ Tryg allmennyttige stiftelse,
◦ Sparebankstiftelsen DNB,
◦ Sparebankstiftelsen sparebank 1,
◦ Olav Thon stiftelsen,
◦ Danske Bank sin stiftelse,
◦ Porsgrunn kommune.
◦ Alle har avslått vår søknad.
◦ Gjensidigestiftelsen meddelte oss 16.12.17 i et møte at vi hadde fått tildelt 224.375,- til nytt
gjerde rundt parken. Styret hadde søkt om dette beløpet i en søknad til Gjensidigestiftelsen.
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HMS-data
Type hendelse
Farlig forhold – kan utvikle seg til skade

Skade
Omdømme
Uønsket standard («slik ønsker vi ikke å
ha det på Sletta»)

TOTALT
27.01.2018

Antall Kort beskrivelse
Skruer på møne Agility-bane
Fotstøtter på slalåmbane – spriker ut i luft
6
Utfall fra stor hund mot liten hund (2 rapporter)
Ståltråd på gjerde stakk ut; kan skade
Mange hull på banen; kan snuble
1
Fall fra stol pga hund som hoppet opp på person
Hundebæsj som legges igjen langs sti
3
Gjørmete parkering
Hundebæsj kastes over gjerdet
Hundeeier oppfordret til å slå hund ifm
klammeri
Brusbokser/-flasker «flyter» på området (2
rapporter)
7
Tid for småhunder – ikke mulig da store hunder
brukte begge banene
Mulig det var et strømhalsbånd på hund
Kasting av pinner og leker samt godbiter inne på
banene
17
14

HMS-data
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Søknader om økonomisk støtte
Sletta Hundeklubb er medlem i Tilskuddsportalen som gir en oversikt over
tilskuddsordninger, støtteordninger m.m.
Det er søkt om støtte fra:
Telemark Fylkeskommune (2 søknader til forskjellige avdelinger),
Tryg allmennyttige stiftelse,
Sparebankstiftelsen DNB,
Sparebankstiftelsen sparebank 1,
Olav Thon stiftelsen,
Danske Bank sin stiftelse,
Porsgrunn kommune.
Alle har avslått vår søknad.
Gjensidigestiftelsen meddelte oss 16.12.17 i et møte at vi hadde fått tildelt
224.375,- til nytt gjerde rundt parken. Styret hadde søkt om dette beløpet i en
søknad til Gjensidigestiftelsen.
27.01.2018
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Et av årets
høydepunkt
Lørdag 16.12.2018

Oppe på Sletta…..
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Dagsorden: Regnskap og budsjett (1)
Regnskap Sletta Hundeklubb 2017
Innestående 1/1 17

Se revisorerklæring i
Årsmeldingen

27.01.2018

27 399,08

Inntekt

Medlemskontingent 81 stk
Norskt Tipping
Spleis
Adv.Hildur Strømhaug
Jens Strømhaug
Anne Mette Sælid
Kurs
Eramet
Kakebokser
Hans Jcob Beck
Renter
Vipps
Sum

21 173,96
6 362,76
3 135,00
1 500,00
1 820,50
268,00
3 300,00
10 000,00
3 220,00
111,00
23,00
196,47
51 110,69

Sum innstående 01.01.2018

65 025,10

Utgift
Porsgrunn kommune
Statens innkrevings sentral
Kurs honorar
Hjemmeside, kontorutstyr
Bankutgift
Driftsutgifter

3 000,00
1 025,00
5 531,00
1 522,51
284,00
2 211,80

13 574,31

Sum
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Regnskap og budsjett (2)

27.01.2018

20

Innkomne saker til årsmøtet
◦ Forslag om økning i beløp – årskontingent
◦ Bestillingstimer på bane
◦ Redusert kontingent for nye medlemmer som melder seg inn fra oktober-desember
◦ Utvidelse av antall styreverv
◦ Begrensning i antall år som leder i Styret
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Sak 1: Redusert kontingent for nye medlemmer
som melder seg inn fra oktober-desember
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Sak 2: Forslag om økning i beløp –
årskontingent
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Sak 3: Begrensning i antall år som leder i
Styret
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Sak 4: Utvidelse av antall styreverv
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Sak 5: Bestillingstimer på bane

27.01.2018

26

Valg av styre og styreleder
Valgkomiteen har gitt sin innstilling til Styret
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Eventuelt
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Avslutning
◦
◦
◦
◦

Referat legges ut på hjemmesiden og sendes på mail
Styret konstituerer seg så snart som mulig
Vedtatte saker starter Styret å få på plass
Gjerdekomite starter sitt arbeid snarest
◦ Anbud
◦ Vurdere tilbud
◦ Overholde frister ift. Gjensidigestiftelsen – ferdig innen 20.5.18

◦ Medlemskontingenter og –kort – betaling fra medlemmer så snart som mulig i hht kontingentsats for
familie/enkeltmedlem
◦ Vel hjem – og velkommen til et nytt, flott år på Sletta!
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