
Årsmøteprotokoll Hedmark elghundklubb 2018

Lørdag den 16. februar 2019 kl 15:00

Saksliste:

Åpning av leder i Hedmark elghundklubb

Sak 1. Godkjenning av innkalling.

 Innkalling godkjent uten innsigelser.

Sak 2. Godkjenning av saksliste.

 Saksliste godkjent uten innsigelser.

Sak 3. Valg av tellekorps.

 Cato Flatner og Odd Arne Farsethås ble valgt som tellekorps.

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

 Kim Arne Røhne og Halvor Opseth ble valgt til signering av protokoll

Sak 5. Valg av referent.

 Jon Slettetveit ble valgt som referent

Sak 6. Valg av ordstyrer.

 Ivar Grøndal ble foreslått og tok jobben som ordstyrer

Sak 7. Styrets årsberetning

 Leder Kjell Erik Skaug går gjennom styrets årsberetning, godkjent uten insigelser. Leder for
løshundkomiteen, Lars Ola Rustad informerer om att på Tracker lady mesterskapet var det Elin
Elg Trøen som ble prøvevinner samt att det var Älgståndet`s zorro som ble vinner av
klubbmesterskapet, dette var fra før ført feil opp i løshundkomiteens årsberetning. Dette rettest
opp i. Ellers hadde de stemmeberritige på årsmøte ingen innsigelser rundt komiteene sine
årsberetninger.

Sak 8. Regnskap, med revisors rapport.

 Kasserer informerer om regnskapet 2018 samt revisors rapport, godkjent av årsmøte uten
innsigelser

Sak 9. Budsjett.

 I forkant av gjennomgang av budsjett for 2019 informerer kasserer, Jon Harby omMVA plikten
som de fleste nå kommer under. Det er derfor vanskelig å komme med ett nøye budsjett da det
enda er noe uvisse hvordan klubben løser dette best mulig. Det vil bli lagt MVA på alle aktiveter,



men Trysil utstillingen samt Rena utstillingen har ikke og vil ikke få endret prisen på
arrangementet.

Spm fra medlem: Er det klarhet i hvordan dette håndterest siden vi har aktiviteter på vegne av NKK?

Svar fra kasserer: Det er foreløpig ikke klarhet i hvordan vi best løser dette, men skatt øst har skissert
3 mulige løsninger for oss.

Komentar fra medlem: Det vil da kunne medføre ekstra kostnader for klubben med bla att klubben
trenger assistanse fra regnskapsfører til diverse arbeid.

Svar fra kasserer: Dette vil bli tatt høyde for underveis i budsjett arbeidet.

Sak 10. RS saker fra forbundet

 Leder i bandhundkomiteen informerer rundt RS sak 1 HD på NEG og NES. Styret i klubben ber
årsmøte om åpent mandat for å stemme på RS 2019. Enstemmig vedtatt og styret følger denne
saken tett.

 RS sak 2, villsvinregler. Det er noe formuleringer i reglene som bør endrest. Styret følger opp
dette i forkant av RS 2019

 RS sak 3, enstemmig vedtatt

Sak 11. Innkomne saker

 Ingen innkomne saker

Sak 12. Saker fremmet av styret

 Ingen innkomne saker

Sak 13. Valg

 Valgkomiteen legger fram sin innstilling som blir enstemmig vedtatt:

Leder, Kjell Erik Skaug valgt for 1 år

Nestleder, Knut Thoner på valg i 2020

Sekretær, Jon Slettetveit på valg i 2020

Leder løshundkomitee, Cato Flatner valgt for 2 år

Leder bandhundkomitee, Camilla Hartz Repshus på valg i 2020

Leder utstillingskomitee, Ida Disenbroen på valg i 2020

Kasserer, Olaf Monsbakken valgt for 2 år

1 vara, Tom Flåseth, valgt for 1 år

2 vara, Marte-Emilie Rustad, valgt for 1 år



 Valgkomiteen 2019 blir følgende:

Leder, Tollef Lau

Medlem, Sandra Henriksen

Medlem, Jon Harby

Vara, Lars Ola Rustad

 Valgkomiteen la også fram forslag om å høyne styrehonorar siden dette har vert uforandret 8
siste år. Følgende ble foreslått og enstemmig vedtatt:

Leder: 6000 kr

Styremedlemmer: 4000 kr

Sak 14. Avslutning

 Leder takker ordstyrer for jobben. Avtroppende styremedlemmer får heder og ære for sitt
arbeid og mottar graverte kniver som takk for innsatsen.

Etter årsmøte ble det avholdt middag og jubileumsfest i anledning att klubben fylte 50 år i 2018.

Halvor Opseth Kim A Røhne


