Sletta Hundeklubb
SAK: Årsmøte
STED: Herøyahuset, Snorresgate 1, Porsgrunn

Dato:24.01.2018

MØtereferent: Hans Jacob Beck

Referat fra årsmØte, 24,1.18, Sletta

Hu

ndeklubb

Møtet ble avholdt i Herøyahuset, Snorresgate 1, Porsgrunn.
Antall mØtt: 15
Antall med fullmakt: 2

Totalt: 17
Møtet ble erklært satt i hht vedtektene.
Kommentar

SAK

\.

Styreleder Olav Røyneland ønsket velkommen.

Velkommen

til klubbens første æresmedlem i
Sletta Hundeklubb basert på hennes uvurderlige innsats for
lrene Johnsen ble utnevnt

2.

Valg av møteleder og referent

3.

Antall representert inkludert
eventuelle fullmakter

4.
5.

6.

Godkienning av inn
Godkjenning av referat forrige
årsmøte
Styrets årsmelding

7.

lnnkomne saker

-

se vedlegg

Forslag om økning

b.

i

Bestillingstimer på bane

klubben. Se vedtekter vedrørende æresmedlemmer.
Toruf Eriksen valgt til møteleder.
Hans Jacob Beck valgt til referent.
Medlemmer: 15
Fullmakter: 2 (Håvard D Olsen og Monika Hagen ble
rt av hhv Linda S Nilsen og Jens L Strøm
Godkient
Godkjent
Godkjent
Årsmelding ble gjennomgått mht de enkelte punkter i
årsmeldingen.
Se presentasjon som er utlagt på hjemmesiden til Sletta
Hundeklubb - se www.slettahundeklubb.com
Olav presenterte dagsorden og gjennomgikk punkter til
Sakene ble behandlet av årsmøtet og stemt over
årsmelding for detaljer pr sak

-

se

Det ble vedtatt å ikke øke kontingenten.

Vedtatt med 14 mot 3 stemmer. Styret vurderer praktiske
forhold ved rørende gjennomføringen av bestillingstimer.
Bestillingstimer er ment å dekke hunder med spesielle behov,
må ikke forveksles med småhu nd-/miniatyrhund-tider.
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c.

d.

8.
9.

Redusert kontingent for
nye medlemmer som
melder seg inn fra
o ktober-desem ber

Generalforsamlingen vedtok at nye medlemmer som melder
seg inn fra 1. november også har betalt for medlemskap
påfølgende år.

Utvidelse av antall
styreverv med ett
varamedlem
Begrensning i antall år
som leder i Styret

vedtatt: t2 lor,

Regnskap og budsjett

Orientering om søknader om
økonomisk støtte og resultat av
dette
Valg av styre og styreleder

-

valgkomiteens innstilling

Enstemmig vedtatt.
1 blank og 4 mot.
Hensikten med dette er å sikre et robust styre ved å utvide med
et ekstra varamedlem. Varamedlemmer har ikke stemmerett'

Enstemmig vedtatt.
Dette skal sikre en «dynamikk» i ledelsen av styret ved at det
skiftes leder med jevne mellomrom. Dersom det ikke er
kandldater til ny leder, kan sittende leder velges til å fortsette
et år til.
Godkjent, både regnskap og budsjett
Revisorerklæring ble referert. Denne finner regnskapet å være
Det er sendt søknader til diverse mulige bidragsytere.
Gjensidigestiftelsen ga et bidrag på 224.375,- etter en relativt
omfattende søknadsprosess.
med søknader, resultater m.m.
Nytt styre ble valgt i henhold til innstilling fra Valgkomiteen.
Valgkomiteen har bestått av Toruf Eriksen, Monica Hagen og
Knut Georg Pølse-Nilsen. Siden Toruf Eriksen ble foreslått som
styreleder basert på innkommet forslag, valgte han å gå ut av
valgkomiteen av habilitetsgrunner. Forslag til nytt styre:
r Leder: Toruf Eriksen
o Nestleder: Jens L Str6mhaug
o Sekretær: HansJacob Beck

o
.
o
r
e

Kasserer: Torill Løvås Johansen

Styremedlem: Håvard Dahl Olsen
Varamedlem 1: Rolf Arne Larsson
Varamedlem 2: Sissel Wahlberg
Varamedlem 3: Åse Beck

Enstemmig vedtatt.

Styret konstituerer seg på f6rste styremøte.

Valgkomite: Olav går inn i valgkomiteen sammen med Monika
Hagen og Knut Georg Pølse-Nilsen. De to sistnevnte fortsetter
på sin to-årige periode; Olav begynner på sin to-årige periode.

Enstemmig vedtatt.

1L. Eventuelt

lngen saker
Olav og lrene ble takket av for deres tid i styret. Det ble

overrakt blomster fra klubben.

12. Avslutnins
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Deltakerliste'
Navn

Wahlberg, Sissel
Strømhaug, Jens Lyder
Schwaiger, Lene
Schjøth Nilsen, Linda
Røyneland, Olav
Larsson, Rolf Arne
Larsson, Aud
Johnsen, lrene
Johansen, Toril Løvås
Horg Jacobsen, lngrid
Hauge, Anne Lene

Hagen, Monika (fullmakt gitt til J L Strømhaug)
Gundersen, Mai
Eriksen, Toruf

Dahl Olsen, Håvard (fullmakt sitt

til

Linda S Nilsen)

Beck, Åse
Beck, Hans Jacob

17, hvorav 2 fullmakter

Signatur fra personer som ble valgt til å signere referatet:

27.01.2018
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SisselWahlberg
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