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Dagsorden - Årsmøte, 09.03.2022 

Dette årsmøtet gjelder perioden 01.01.2021 til 31.12.2021. 

 

1. Velkommen v/styreleder 
2. Valg av møteleder og referent v/styreleder 
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen (referatet) 
4. Antall representert inkludert eventuelle fullmakter, kontroll av møte- 

og stemmerett i hht. vedtektene  
5. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
6. Styrets årsmelding for 2021– gjennomgang v/styreleder 
7. Regnskap 2021 og budsjett 2022– se kapittel 4 i Årsmeldingen 
8. Vedtektsendringer – se kapittel 5 i Årsmeldingen 
9. Innkomne saker – se kapittel 6 i Årsmeldingen 
10. Fastsettelse av årskontingent for 2023 (og 2022) 
11. Valg:  

a. Valgkomiteens innstilling, jf. vedtektene 
b. Revisor, jf. Vedtektene 

12. Avslutning  
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1 Om året 2021 
Pr. 31.12.2021 hadde klubben 161 betalende medlemmer.   

I slutten av 2021 ble det endret til en 
medlemskapstype; det skilles ikke lenger mellom 
enkelt- og familiemedlemmer. 

Også 2021 har vært preget av korona/COVID19-
situasjonen, og dette satte begrensninger på 
bruken av parken de første månedene av året. 
Styret har hatt løpende dialog med 
kommuneoverlegen og Porsgrunn Kommune med 
hensyn til tiltak og regler for bruk av parken. 

Videre kan nevnes: 

 Det er en god økonomisk situasjon i klubben (se regnskap 2021 og budsjett 2022); 
klubben er over i en driftsfase etter oppbygging i 2016-2020. Det er anskaffet en del 
utstyr til klubben; sittegressklipper, agility-utstyr, kantklipper, benker, opparbeidet 
plass for biler ved Tveitanvegen. 

 Det er høy fokus på økt trivsel og sikkerhet ved bruk av parken og å jobbe i henhold 
til visjonene for Sletta hundeklubb: 
 

o Trivsel – Vi framsnakker hverandre og legger til rette for gode opplevelser i 
parken, for både medlemmer og hunder.  

o Inkluderende – Vi er imøtekommende og bidrar til et godt miljø hvor både 
hunder og mennesker blir sett.  

o Trygghet – Mennesker og hunder skal føle seg trygge i samvær med andre. 
Det skal være sikkerhet i forhold til de fysiske omgivelsene.  
 

Se også kapittel 3. 

2 Styrets sammensetning 2021 
Styret har i 2020 bestått av 8 personer.  

Navn Styreverv Virketid Til valg Stiller til 
gjenvalg 

Ole Bernt Wang Styreleder 1 år Ja Ja 
Jens Lyder Strømhaug Nestleder  2 år Nei - 
Hans Jacob Beck Sekretær 2 år Ja – har hatt permisjon 

fra ca. september 2021. 
Nei 

Laila Busk Kasserer 2 år Nei - 
Rolf Arne Larsson Styremedlem 1 1 år Ja  Nei 
Mai Gundersen Styremedlem 2 1 år Ja Ja 
Tor Erik Engnæs 1. varamedlem 1 år Ja Nei 
Jarle Wattenberg Rønning 2. varamedlem 1 år Ja Ja 

 

3 Aktiviteter 2021 – Styret  
Det er gjennomført 8 styremøter i 2021. Av de saker Styret har behandlet kan nevnes: 

 Håndtering av korona/COVID19-situasjonen ift. Nasjonale og lokale regler 
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 Løpende drift av anlegget og aksjoner ifm. dette 
 Forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet 
 Dugnader 
 Tilrettelegging for oppstart av grupper og aktiviteter – dette er satt noe «på vent» på 

grunn av korona/COVID19-situasjonen 
 Planlegging av årsmøte i 2022 
 Arbeid med aksjonslisten til Styret. Dette bidrar til å sikre fremdrift på aksjoner. 
 Det er jobbet med fremføring av strøm og vann til parken. Dette arbeidet fortsetter i 

2022.  
 Anskaffelse av utstyr til plenklipping, agility – se kapittel 3.3 
 Standardheving av områdene rundt parken (sittebenker, bålpanne, rydding og 

plenklipping) 
 Opparbeidelse av plass for biler ved hovedveien 
 Dialog med funksjonshemmedes fellesorganisasjon med tanke på tilrettelegging for 

adkomst og bruk av parken for bevegelseshemmede 
 Tilrettelagt for bruk av systemet StyreWeb for medlemsregister, elektronisk 

innmelding og betaling, samt appen Gnist for dialog med medlemmer og håndtering 
av medlemskap 

3.1 Medlemsutvikling 
Medlemsutvikling fra 2017 til og med 2021 er vist i tabellen under. Nedgang i medlemstall i 
2020-2021 antas å ha sammenheng med COVID-19 situasjonen. Midtveis i 2021 lå antall 
medlemmer på under 100 stk. Som tiltak ble det fra september av kjørt en kampanjepris for 
medlemskap, hhv. 100,- og 150,-. Denne hadde en god effekt. Videre kan vi se en annen 
Covid-19 effekt med mange nye hundeeiere generelt. I skrivende stund har vi registret 178 
medlemmer. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Familie 36 70 81 49 58 0

Vanlig 59 111 132 98 103 178

Total 95 181 213 147 161 178
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3.2 Dugnader 

 

Det er avholdt 2 dugnader i 2021 (anlegget og gapahuk). Den enkelte dugnad ble fordelt på 
flere dager i samme uke. Det må nevnes at det foregår «dugnad» også utenom de 
organiserte dugnadene. Dette gjelder vedlikehold av banene, oppdatering og videreutvikling 
av hjemmeside, vedlikehold av StyreWeb, småjobber/rydding på banene, oppfølging av 
hendelsesrapporter, tømming av søppeldunken m.m. Det nedlegges et betydelig antall timer 
med styrearbeid, og dette er på frivillig og ulønnet basis. Medlemmer bidrar også med sin 
kompetanse på ulike felt, og medlemmer sponser utstyr til parken. 
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3.3 Anskaffelse av utstyr til klubben 
Det er anskaffet en sittegressklipper og kantklipper som oppbevares på et sikkert sted for å 
unngå eventuelt hærverk og tyveri. Dette utstyret ble 
anskaffet etter et årsmøtevedtak om å øke kontingent for 
å skaffe midler til plenklipping. Det viste seg etter flere 
runder med mulige leverandører at det ble vanskelig å 
gjennomføre slikt arbeid. Medlemmer i styret/andre tar 
seg av plenklippingen på dugnad. Midlene som ble 
benyttet til sittegressklipper vil på noe sikt bli lønnsomt 
fremfor å kjøpe tjenesten eksternt. 

3.4 Kursvirksomhet 
Det er ikke gjennomført kurs i 2021 – dette på grunn av 
korona/COVID19 begrensninger. 

3.5 Hjemmeside  
Hjemmesiden vår – www.slettahundeklubb.com, har fått en ansiktsløfting både visuelt og av 
innhold. Denne vedlikeholdes av SoMe ansvarlig i Styret, Ole Bernt. 

 

Det er generelt høy bruk av siden.  

3.6 HMS 
Det er innmeldt 28 saker i HMS-systemet «varsle om uønskede 
forhold» siden dette ble innført i 2017. Alle saker er lukket (og tiltak 
er gjennomført). Sakene har vært knyttet til blant annet risiko for 
skader, omdømme, orden/renhold, tekniske forhold. 

 

 

 

3.7 StyreWeb og Gnist 
Klubben har tatt i bruk datasystemet StyreWeb for administrasjon av klubbens 
medlemsregister, elektronisk innmelding, fakturering m.m. Med systemet følger appen Gnist 
som lar medlemmene se og forvalte sitt medlemskap, betale kontingent, samt se og lese all 
viktig informasjon om og fra klubben (f.eks. denne innkallingen). Det gjenstår noe arbeid med 



Årsmøte – SLETTA HUNDEKLUBB – for året 2021 Side 8 
å ta alle funksjonene i bruk, men mye er på plass og i bruk, og flere løsninger som 
elektronisk medlemskort, er på vei. 

3.8 Leieavtalen med Porsgrunn kommune 
Sletta hundeklubb leier ca. 3800 m2 og betaler kr. 3826,- pr år i leie1. Klubben fikk tildelt areal 
til en tredje binge som ble opparbeidet i 2018 da nytt gjerde ble satt opp. Et møte med 
kommunen for å revidere avtalen har lenge vært planlagt, og ble endelig avholdt i januar 
2022. Nå venter vi på den nye avtalen. 

3.9 Æresmedlemmer i klubben 
Klubben har pr 31.12.2021 4 æresmedlemmer: 

1. Irene Johnsen, 2018 
2. Olav Røyneland, 2019 
3. Rolf Arne Larsson, 2019 
4. Toruf Eriksen 2021 

4 Regnskap og budsjett  
4.1 Regnskap 2021 

Beskrivelse Inntekter Utgifter Merknad 
Agility-utstyr   27384 Vippe og møne 
Anskaffelse benker   5000 2 piknik-benker 
Anskaffelse PC   6000 PC til styrebruk 
Anskaffelse utstyr   969 Utmerkelse 
Grasrotandelen 15200,04     
Grasklipper   48498 Sitteklipper og ryddeklipper 
Kurs   1000   
Leie lokaler   1500   
Leie Porsgrunn kommune   3756   
Medlemskontingent 40611,16   Sum for 2021 
Medlemskontingent 22 13140,85   Innbetalt 2021, gjeldende 2022 
Nettbankavgift   671   
Porsgrunn kommune   168   
Skilt   5250 Skilt med navn på bingene, om løpetid 
Sparebankstiftelsen 5000     
Utbedring biloppstilling   46825 Kostnader for graving, kjøring og arbeid 
Vedlikehold   7248,36 Materialer, skruer, beis 
Kostnad nettside og domene   1011,96 Oppsamlet  
Totalsum 73952,05 155281,32   

    
Resultat -81329,27   
Saldo Pr 01.01.2021 130767,85   
Saldo Pr 31.12.21 49438,58   

 

 
1 Etter mai 2018 da nytt og større anlegg sto ferdig. Det betales leie pr kvadratmeter; kr 1,- pr m2. 
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Budsjettet for 2021 estimerte en inntekt på 71 750. Regnskapet viser en inntekt på 73 
952,05. Inntekter i 2020 endte noe bedre enn budsjettert. Det skyldes både noe høyere 
inntekt fra grasrotandelen, samt også medlemskampanjen høsten 2021. Medio august lå 
medlemsantallet på 103, noe som trolig skyldes at vi gjennom vinteren 2020/2021 måtte 
holde anlegget stengt mye av tiden. Gjennom kampanjen hanket vi inn 58 medlemmer, dog 
til en lavere kontingent. Det ser ut til at disse er med videre i 2022. 

Tilsvarende for utgifter var budsjettet for 2021 på 47 400,-, men utgifter var på 155 281,-. 
Utgifter i 2020 var lavere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet utsatt anskaffelse av nytt 
agility-utstyr – pga. COVID19-situasjonen, samt styrets beslutning om å ruste opp 
billoppstillingen, og å gå til innkjøp av sitteklipper. Sistnevnte var planlagt og oppspart til, ref. 
kontingenthevingen i 2020. Vi spiste slik sett mye av oppspart kapital, men gikk likevel ut av 
2021 med rett i underkant av 50 000,- på konto. 

 

 

4.2 Budsjett 2022 
Budsjett for 2022 er vist i tabellen under. Se kommentarer til postene for inntekter og utgifter. 
Det er beregnet en moderat medlemsøkning i 2022.  

INNTEKTER    UTGIFTER   
177 medlemmer a 250,- 43500  Driftsutgifter 2000 
Gaver 1000  Bank 800 
Grasrotandelen 15200  Hjemmeside, Styreweb 5000 
Støtte fra Bankstiftelse 5000  Leie av kommunen 4000 
Cash back på salg av profilartikler 2000  Vedlikehold 2000 
Støtte til belysning, veg, vann 200000  Kurs, mat, drikke 10000 
SUM 266950  Utbedring av vei, belysning og vann 200000 

   Innkjøp av tipphenger el. kontainer 10000 

   SUM 233800 

     
Inntekt minus utgift 32900    

 

Budsjettet for 2022 er gjort opp med et overskudd på 32 900,-. Inkludert saldo ved årets 
begynnelse (49 438,-), har budsjettet en saldo ved årets slutt (2022) på ca. 82 338,-.  

4333
27399

65025 75114 80872

130767

49439

82500

Startsaldo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

REGNSKAP OG BUDSJETTLIKVIDITET PR 31.12 -
2016-2022
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4.3 Revisorerklæring 
På årsmøtet i 2021 ble Mads Sudbø valgt som revisor for 2 år. Erklæring er gitt av ham. 
Revisors beretning er vedlagt.  
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5 Fastsettelse av årskontingent for 2023 (og 2022) 
I henhold til vedtektene våre, fastsettes kontingentens størrelse av årsmøtet og blir da 
gjeldende for påfølgende kalenderår. Styret ber likevel om årsmøtets bifall (tilgivelse) for  

1. Reduksjon av kontingenten til 250 per medlem per år. Kontingenten ble satt opp for å 
anskaffe løsning for plenklipping. Styret mener det er naturlig å sette denne ned igjen 
nå når sitteklipper er innkjøpt. 

2. At endringen også gjelder for 2022 og kontingenten for 2022 er på 250,- Slik det 
allerede er kommunisert og fakturert til medlemmene. 

6 Vedtektsendringer 
Følgende vedtektsendringer foreslås. Forslagene til endringer er: 

Nåværende Forslag til endring/nytt vedtektspunkt 
Endring i typer av medlemskap medfører 
behov for endringer av tekst i punkt «4.2 
Møte og stemmerett», «Et 
familiemedlemskap gir en stemme.»  

Erstattes med «Et medlemskap gir en 
stemme». 

 

7 Innkomne saker 
Det kom 1 sak til Styret innen tidsfristen 26.01.2022.  

Nr. Sak Beskrivelse av forslag  Styrets kommentar/samordning 
1 Det har kommet 1 

innmeldt sak innen 
fristen 26.01.2022 

- Forslag om hyttetur, spor kurs, få Maren 
på besøk, sosial kveld. 

-Forslaget sammenfaller godt med allerede 
påtenkte saker og aksjoner i styret, og 
behandles forløpende der. 

 

8 Valg 
Valgkomiteens innstilling er mottatt av Styret. Denne voteres det over på Årsmøtet. Det er 
ikke anledning med benkeforslag, jf. vedtektene.  

Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli vist under. Innstillingen er i skrivende stund ikke 
fylt opp i alle roller, men dokumentet vil bli oppdater så snart det foreligger. 
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Valgkomiteen har til og med 2021 bestått av Toruf Eriksen, Åse Beck og Thor Kamfjord. 

Navn Styreverv Virketid Kommentar 

Ole Bernt Wang Styreleder 1 år Innstilt 

Jens Lyder Strømhaug Nestleder  2 år Sitter 

Toruf Eriksen (1 år)  Sekretær 2 år Innstilt 

Laila Busk Kasserer 2 år Sitter 

Mai Gundersen Styremedlem 1 1 år Innstilt 

Gitte Uldal Styremedlem 2 1 år Innstilt 

Silje Haga 1. varamedlem 1 år Innstilt 

Jarle Wattenberg Rønning 2. varamedlem 1 år Innstilt 

    
Mats Sudbø Revisor 2 år Sitter 

    
Thor Kamfjord Valgkommite   Leder 

Toruf Eriksen Valgkommite   Medlem 

Åse Bech Valgkommite   Medlem 

    
Tor-Erik Engnæs Dugnadsgruppe   Leder 

Jens Strømhaug Dugnadsgruppe   Medlem 

Rolf Arne Larsson Dugnadsgruppe   Medlem 

Toruf Eriksen Dugnadsgruppe   Medlem 

    
Ole Bernt Wang SoMe ansvarlig   Sosiale medier 
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Porsgrunn, 08.02.2022 

 

 

 

 

For Styret 2022: 

 

Ole Bernt Wang, Styreleder 

Jens Strømhaug, Nestleder 

Laila Busk, Kasserer 

Hans Jacob Beck, Sekretær 

Rolf Arne Larsson,  Styremedlem 1 

Mai Gundersen, Styremedlem 2 

Jarle Wattenberg Rønning,  Varamedlem 

Tor Erik Engnæs, Varamedlem 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Fullmaktsskjema til årsmøte 09.03.2022  
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------------------------------------------------------------------------------ 

 

FULLMAKTSSKJEMA – årsmøte 2022 

 

 

Fullmakt til representasjon: 

Jeg, _____________________, gir herved ______________________ fullmakt til å 
representere meg på årsmøte i Sletta Hundeklubb, jmf. også vedtektenes 
bestemmelser om medlemskap (3.2) og møte-/stemmerett (4.2). For å ha møte- og 
stemmerett må kontingent være betalt i hht vedtektene. 

 

 

 

Dato: _________  

 

 

Underskrift : ______________ 

 


