
Årsmøteprotokoll Hedmark elghundklubb 2020

Digitalt årsmøte onsdag den 17. februar 2021 kl 19:00

Årsmøtet 2020 ble avholdt som ett digitalt møte grunnet covid-19 restriksjoner. 17 stemmeberretige
hadde på forhånd fått tilsendt link og dette ble gjennomført på en god og ryddig måte.

Saksliste:

Åpning av leder i Hedmark elghundklubb

1. Godkjenning av innkalling.

 Godkjent

2. Godkjenning av saksliste.

 Godkjent

3. Valg av tellekorps.

 Styret fungerer som tellekorps

4. Valg av to personer til å skrive signere protokollen.

 Nils Rønås og Patrick Gustavsen valgt til underskrive protokollen

5. Valg av referent.

 Jon Slettetveit velges

6. Valg av ordstyrer.

 Knut Thoner velges som ordstyrer

7. Styrets årsberetning

 Ordstyrer leser opp styrets årsberetning og orienteringer, ingen innvendinger.

8. Regnskap, med revisors rapport.

 Kasserer går gjennom årsregnskap og redegjør for postene, ingen innvendinger. Revisors rapport
leses opp, regnskapet er revidert og godkjent.

9. Budsjett.

 Kasserer legger fram budsjett for 2021, ingen innvendinger.

10. RS saker fra forbundet.

 RS sakene fra forbundstyret leses opp, ingen innvendinger i noen av sakene, men en god dialog
vedr revidering av championatkrav og jaktprøveregler løshund. Leder i løshundkomiteen
redegjorde for alle spørsmål.



 Styret anmoder om å få stille på årets RS med åpent mandat, ingen innvendinger. Delegater vil
bli en kombinasjon av styremedlemmer og medlemmer med høy kompetanse på årets saker.
Delegater vil bli forespurt når RS mappe er sendt ut.

11. Innkomne saker.

 Ingen innkomne saker.

12. Saker fremmet av Styret:

 12.1, Ny hjemmeside:

 Leder Kjell Erik legger fram tilbudet vedr ny hjemmeside. Ingen innvendinger fra de
stemmeberettige og styret fortsetter dialogen og starter jobben med utarbeidelse av ny side.

 12.2, Orienteringsak vedr økonomisk mislighold fra forhenværende forbundstyre leder:

 Ordstyrer leser opp orienteringsaken. Ingen kommentarer fra stemmeberetige.

13. Valg

 Valgkomiteens leder , Jon Harby leser opp komiteens instilling. Det var frafall på ett varamedlem
og ett forslag på ny vara. Ingen innvendinger, enstemmig vedtatt. Sittende styret ble gjenvalgt,
Knut Joar Gundersen inn som ny 2.varamedlem.

Valgkomiteen for 2021 blir følgende: Leder, Lars Ola Rustad

Medlem, Ivar Grøndal

Medlem, Gry Bodil Ås

Vara, Gunnar Sætersmoen, valgt av stemmeberettige

Patrick Gustavsen Nils Rønaas


