
Årsmøte Brukshund gruppa 14.03.13 

 

1. Åpning og godkjenning av innkalling: OK 

2. Godkjenning av saksliste: OK 

3. Valg av dirigent: Elin Davidsen 

- Sekretær: Linda Manin 

- Protokollunderskrivere: Elisabeth Orvik Nilssen og Beate Ersvik. 

- Tellekorps: unødvendig da det ikke er noe å stemme over 

4. Godkjenning av årsberetning: OK 

5. Godkjenning av regnskap:  

- Ikke fått inn kontigentrefusjon fra hovedstyret, dette skyldes endringer i 

tidspunktet NKK sender ut faktura. 

- Ved eksterne instruktører har noen kurs gått i minus, men kursene har blitt 

holdt for å opprettholde tilbudet til de påmeldte.  

- MH avlyst på grunn av snø, utgifter tapt da flyreiser var bestilt. 

- Diverse utstyr som er kjøpt inn er blant annet konteiner, MH utstyr. 

- Balanse: Eiendeler skal verdisetts og registreres. 

- Regnskapet godkjennes. 

6. Budsjett:  

- Mindre inntekt på konkurranser på grunn av at Midtnattsolhoppet ikke 

avholdes i 2013. 

- Utleier av AG bane bør settes til 10 000 kr.  

- Kursstøtte fra natur og miljø settes opp til 25 000 kr. 

- Innføre en post for reparasjon og vedlikehold av utstyr, 10 000 kr på 

posten.  

- Budsjettet godkjent med de endringer som er notert. 

7. Valg: Valgkomiteen har bestått av Ellinor Monsen og Mailin Jerijervi  

Leder: Hege Thoresen 2 år. Forslag fra valgkomiteen.  

Nestleder: Heidi Krokmyrdahl. 1 år igjen. Ikke på valg.  

Sekretær: Linda Manin 1 år. Forslag fra valgkomiteen.  

Kasserer: Hege Mathisen 2 år. Forslag fra valgkomiteen.  

Lydighetsansvarlig: Elisabeth Orvik Nilssen. 1 år. Forslag fra valgkomiteen.  

Agilityansvarlig: Cecilie Bøasæter 1 år igjen. Ikke på valg.  

Bruksansvarlig: Veronica Iversen 2 år. Forslag fra valgkomiteen.  

VALGKOMITE  

1.) Ingrid L. Vassbotn 2 år. Forslag fra valgkomiteen.  

2.)Anne Slettli 1 år. Forslag fra valgkomiteen.  



Varamedlem: Tonje Sollied Johansen. 1 år. Forslag fra valgkomiteen.  

REVISOR  

Ann-Elise Thoresen. 1 år. Forslag fra valgkomiteen.  

Vararevisor:  

Lill Ann Pedersen. 1 år. Forslag fra valgkomiteen. 

 

Eventuelt: 

- Man bør vurdere om første stevne i april bør flyttes i 2014 på grunn av 

usikre baneforhold så tidlig på våren. 

- Det bør utarbeides ett skriv som informerer om hvordan styret jobber, som 

overleveres nytt styre hvert år det tiltrer nytt styre. Det bør utarbeides en 

spesifisert arbeidsbeskrivelse av kasserers oppgaver og kasserer bør tilbys 

kurs om denne ønsker det. Posten ‘diverse utstyr’ skal spesifiseres med 

nota- kjøregruppa, lydighetsgruppa osv. Eiendeler skal verdisetts og 

registreres i balansen. 

- Vanskelig å motivere medlemmer til å bidra med frivillig arbeid under 

konkurranser og utstillinger. Styret ser på hvordan rekrutteringen til denne 

jobben gjøres. Styret utarbeider mer oversiktlig ordninger for de frivilliges 

jobb på selve dagen.  

- Ønske om å øke antallet aktive innen gruppen. Utfordringer med å ta imot 

ny medlemmer og inkludere de i treningen. Forlag om å utvide 

aktivitetstilbudet til flere uoffisielle konkurranser som matchshow, 

raskeste hund, flere kurs. Styret ser på mulighetene.  

- AG rekrutterer mest.  

- Styret må opprette en fast ordning på hvem som søker støtte fra natur og 

miljø.  

- Oppgaven med en ansvarlig på treningskveldene har vært utfordrende, da 

mange som har ansvar ikke møter. 

- Styret er åpne for å innføre Rally Lydighet i klubben. Camilla Jensen tar 

initiativ. 

- Vurdere om noe kapital skal settes på høyrente konto.  

 

 

 

 

Elisabeth Orvik Nilsen                             Beate Ersvik 


