Romerike Harehundklubb

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Det ble det avholdt årsmøte i bedriftsgruppen:
Dato: 11.05.2021
Tid:
kl 18:00-21:15
Sted: Digitalt gjennomført
Romerike Harehundklubb består for tiden av (180) medlemmer. 31 av disse var påmeldt til
å følge det digitale årsmøtet:
Aasdalen, Vegard
Askeland, Marion Evy
Faråsengen, Tore John
Gaustad, Willy
Gjærum, Jon A
Grahn, Per Kåre
Hauerberg, Svein
Hauerberg, Terje
Hauerberg, Thomas
Haug, Thor Martin
Holmelid, Randi Askevold
Jansson, Christer
Kommisrud, Kjell Ivar
Kristiansen, Linda Alice
Liholt, Harald Villum
Lund, Ole
Mikkelrud, Kari
Nilsen, Kristoffer Mjønerud
Olsen, Per Kristian
Oppegård, Bjarne
Opsand, Trine
Rognstad, Frank Vidar
Stenby, Marita
Stensrud, Kenneth
Støvner, Arild
Sørensen, Renate
Ulsund, Tor Magne
Wenger, Tom
Willersrud, Harald
Sørensen, Dag
Bøhn, Hans Jacob

NHKF, ved sekretær Mette Køhler Bjørkkjær, har meldt at NHKF vil delta må møtet med
representativ som har talerett. Dog ikke stemmerett. NHKF har fått tilsendt sakspapirene.
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Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste, Valg av referent og protokoll
underskrivere.
1-1 Godkjennelse av innkalling og Saksliste: Dette godkjennes enstemmig
1-2 Valg av referent: Kenneth Stensrud - Dette godkjennes enstemmig
1-3 Valg av protokoll underskriver 1: Renate Sørensen - Dette godkjennes
enstemmig
1-4 Valg av protokoll underskriver 2: Bjarne Oppegård - Dette godkjennes
enstemmig
Merknader for innkalling/saksliste: Det ble gjort kjent med en feil i saksliste, budsjettet for
neste års medlemsavgift. Her var det en sum som ble bemerket av NHKF. denne ble
endret før årsmøtet og lå tilgjengelig i saksdokumentene til årsmøtet.
Sak 2 Styrets beretning / regnskap
2-1 Godkjenning Styrets Årsberetning: Dette godkjennes enstemmig
2-2 Godkjenning av regnskap: Etter en dypere forklaring rundt utestående
fordringer ble denne også godkjent 23 for 1 imot

Merknader til årsberetning: Randi tok oss igjennom Årsberetning
Merknader til regnskap:
Det ble ønsket en bedre forklaring om utestående Fordringer var betalt. Etter Marions
dypere forklaring. ble dette også godkjent.
Sak 3 Innkomne saker

3-1 Forslag fra styret:
Økning av medlemskontingent til 400kr pr år:
Resultat av valg: Godkjent enstemmig
Merknad SAK 3-1:
NHKF vil gjøre styret oppmerksom på at en eventuell kontingent økning først vil bli
gjeldende fra 2022. Flesteparten av medlemmene har allerede betalt kontingent for
2021.
Tom Wenger: Er dette 400 til klubben eller kommer NKK og NHKF i tillegg?
Svar fra styret: Dette er 400 totalt hvorav 106 kr går til klubben, en økning på
40 kr pr medlem.
3-2 Forslag fra Styret:
Pga vanskeligheter med å gjennomføre enkelte prøver pga manglende dommere, som
elite prøver og SP prøver, vil styret ha retten til å ikke søke om å avholde disse for
fremtidige år, hvis man ser at man ikke har mulighet til å klare å gjennomføre dette.
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Merknader: Kenneth Forklarer at engasjementet må opp og derfor er dette en sak til
årsmøtet.
Styret velger å trekke/forkaste da dette som sak da styret kan velge hvilke prøver som det
meldes opp til.
3-3 Forslag fra Kenneth Stensrud:
Foreslår at prøveleder og NKK rep går på rundgang blant klubbens kvalifiserte
dommere. Dette så alle skal få anledning til å stille sin hund på prøve. Pr i dag er ikke
medlemmene i JPK kvalifisert til å stille som Prøveleder eller NKK rep grunnet
manglende erfaring.
Resultat av valg: 21 for – 3 imot
Jaktprøvekomiteen organiserer dette på dommersamling i august 2021

3.4 Forslag fra Per Kristian Olsen:
Hei, jeg har et forslag når det gjelder påmelding til jaktprøver, da det viser seg å være
vanskelig til tider å få tak i dommere, da dette også er fordi hundefører melder sin
interesse sent, i forhold til da han/hun ønsker å gå prøve.
Jeg tenker det, at de som vil gå en prøve eller to, vet dette allerede nå, så om det blir
satt en dato, der hundefører kan melde sin interesse for å gå prøve, evt hvor mange.
Og da finne dommere til de som melder seg på. Kan da sette opp dommer og hund
tidlig, dommer tar kontakt med hundefører da dette er satt opp. Dommer melder inn
prøven da hundefører og dommer har blitt enige om når det skal bli gått prøve. Dette
er en løsning jeg trur vil lette jobben med å finne dommere.
Vil selvfølgelig være noen som melder sin interesse etter ‘’fristen’’ også, men
forhåpentligvis ikke så mange.
Styret innstilling: Positiv til forslaget, men usikker på om dette lar seg gjøre i praksis.
Styret oppfordrer medlemmene til å melde opp til prøve så tidlig som mulig og i god
tid.
Saken forkastet pga at det strider mot jaktprøve reglementet.
Følgende saker ble mottatt etter fristen:
Forslag om å utsette sak 5 pga det ikke finnes kandidat for leder og styre ikke blir
komplett. Forslaget ble behandlet i sak 5-15 og 5-16
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Sak 4 Fastsettelse av budsjett for 2021
4-1 Budsjett 2021
Resultat av valg: Budsjettet godkjent enstemmig
Merknader til budsjett for 2021:
NHKF:
Hvis posten «Medlemsavgift» under inntekter i Budsjett for 2021 er innbetalt
medlemskontingent, må denne posten justeres! Klubben har hittil i år fått ca 11.000,- i
medlemskontingent fra medlemmene, og hadde i dag tidlig 14 ubetalte krav
Kari Mikkelrud:
NKK sender kreditnotaer og avregninger med hva som overføres. Bør ikke være vanskelig
å spesifisere.
Tom Wenger:

Hvorfor er det ikke lagt inn moms fradrag. Dette var heller ikke med i regnskap for
2020/19.
Svar fra styret: vi hadde ikke et godkjent regnskap inne fristen ifjor da ekstraordinert
styremøtet måtte til i juli 2020, men det vil bli søkt om i år.
.
Sak 5. Valg av styre, valgkomité og ev. andre verv
Kommentar fra valgkomiteen: «Vi har i år hatt store problemer med å få med oss folk til å
ta verv. Noe både styre og medlemmer må ta til etterretning skal klubben fortsette å bestå
videre.»
Kandidater velges for 2 år av gangen
Følgende tillitsverv er til valg i på Årsmøtet 2021:

Styreverv:
5-1 Leder for Romerike Harehundklubb – Ingen innstilling NY 2021
5-2 Sekretær i styret – Valgkomitteens innstilling – Jon A. Gjærum Ny 2021
5-3 Vara Styremedlem – Valgkomitteens innstilling – Per Grahn
5-4 Vara Styremedlem – Valgkomitteens innstilling – Kari Mikkelrud
Jaktprøvekomiteen:
5-5 Medlem - Valgkomitteens innstilling: Arne Konrad Strandhaug
5-6 Medlem - Valgkomitteens innstilling – Christer Jansson
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Utstillingskomiteen:
5-7 Leder – Valgkomitteens innstilling: Trine Opsand.
5-8 Medlem – Styrets innstilling: Kjell Ivar Kommisrud
5-9 Medlem – Valgkomitteens innstilling: Svein Hauerberg
5-10 Medlem – Valgkomitteens innstilling: Randi Askevold
Arrangements komiteen:
5-11 Medlem – Valgkomitteens innstilling: Anett Nordli
5-12 Medlem – Valgkomitteens innstilling: Nils Oskar Søgaard
Valgkomiteen:
5-13 Medlem 1 – Valgkomitteens innstilling: Tore Bekkdal
5-14 Medlem 2 – Valgkomitteens innstilling: Rune Ullerlien – kun for 1 år
5-15 - Det stemmes over at innstillingen i protokollen godkjennes, og at nestleder
og 1.vara trer inn i stilling som midlertidig leder og nestleder til ekstraordinært
årsmøte
5-16. Hele valget utsettes til ekstraordinært årsmøte.
Send inn stemme på enten 5-15 eller 5-16
5-15 Vedtatt med 22 mot 2 stemmer
Utregning av valgresultat:
Alle valg ble tatt med utgangspunktet taus hvis du er for – Send e-post hvis du er
imot. 7 stk samlet i styret + 17 stk fulgte sendingen derfor legges det til grunn 24
totale stemmeberettigede på møtet.
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Organisasjonen etter Årsmøtet 2021
Styret:
Leder:
Nestleder: Marion Askeland - valgt inn 2020
Sektetær: Jon A Gjærum
- valgt inn 2021
Vara Styremedlem: Per Grahn - valgt inn 2020
Vare Styremedlem: Kari Mikkelrud Valgt inn 2021
Jaktprøvekomiteen:
Leder: Kenneth Stensrud - valgt inn 2020
Medlem 1 Arne Konrad Strandhaug - valgt inn 2021
Medlem 2 Christer Jansson - valgt inn 2021
Madlem 3 - Vegar Aasdalen valgt inn 2020
Utstillingskomiteen
Leder: - Trine Oppsand- valgt inn 2021
Medlem 1: - Kjell Ivar kommisrud- valgt inn 2021
Medlem 2 - Randi Askevold Holmelid- valgt inn 2021
Medlem 3 -Svein Hauerberg - valgt inn 2020
Arangementskomiteen:
Leder: Linda Alice Kristiansen - valgt inn 2020
Medlem 1: - Anett Nordli- valgt inn 2021
Medlem 2: -Nils Oskar Søgaard - valgt inn 2021
Per Kristian Olsen - Valgt inn 2020
Vegard Aasdalen - Valgt inn 2020
Valgkomitteen:
Leder: Bjørn Arild Aalborg – Valgt inn 2020
Medlem 1: -Tore Bekkedal -Valgt inn 2021
Medlem 2: -Rune Ullerlien -Valgt inn 2021 (Kun 1 ÅR)

Møtet ble avsluttet kl. 21:15
Protokollen ble godkjent i møte.
Alternativt – protokollen ble godkjent elektronisk i etterkant av møtet.

…………………………
Sign. Renate Sørensen

………………………………
Sign. Bjarne Oppegård
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