Protokoll årsmøte i Brukshundgruppa i Tromsø Hundeklubb

Tid'.

11.

mars 201 5

Sted: Klubbhuset THK
Tilstede: 31 betalende medlemmer

SAKSLISTE
1. Apning, dagsorden og valg av møteleder.
2.Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
3. Arsberetninger 2014
4. Regnskap 2014

5. Budsjett 2015.

6. lnnkommet forslag
7. Mestvinnerpriser
B. Valg

SAK 1 Apning, dagsorden og valg av møteleder.
lnnkalling og dagsorden ble godkjent.
TonjeSolliedJohansenblevalgtsommøteleder.
SAK

2 Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen.
Linda Manin ble valgt som referent.
KjerstiJenssen og Veronica lversen ble valgt som tellekorps.
Vivian Mikalsen og Ellinor Monsen ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK

3 Arsberetninger 2014
Arsberetningen ble gjennomgått av Hege Thoresen. Det har vært økt aktivitet i klubben i 2014
og økonomien er god.

Arsberetningen ble vedtatt.

SAK

4

Regriskap 2014
Regnskapet ble gjennomgått av Hege Thoresen. LP og AG har flere bilag fra 2014 som først
er kommet inn i 2015, den reelle balansen er derfor noe lavere. Det skal ligge en utestående
fordring i regnskapet for penger som er mottatt etter stevnet NO, da disse pengene gikk inn på
konto til hovedklubben og ikke Brukshundgruppa. Det skalføres egne regnskap for hvert
avholdte stevne.
Revisor bemerket for øvrig at regnskapet framsto meget ryddig og oversiktlig.
Regnskapet ble vedtatt, med merknad om utestående fordring.

Angående oversikt over eiendeler: Opptalt utstyr er noe feil, vi har ikke fullt MH utstyr, vi har
ikke 2 fulle konkurransebaner for AG, og vi har ikke 2 fulle sett konkurranseutstyr til LP.

SAK 5 Budsjett 2015
Posten for kontigenter/reiser økes til 23 000 kr.
Budsjett ble vedtatt med overnevnte endring.

SAK 6 lnnkommet forslag
lngen innkomne forslag.
SAK 7 Mestvinnerpriser
lngen innkomne resultater til mestvinnerpriser.
SAK 8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Sigrid Marie Evensen og lngvild Vassbotn.
Leder: Knut Heime n, 2 år.
Nestleder: Tonje Sollien Johansen, ikke på valg.
Sekretær: Cathrine Samuelsen, L år.
Kasserer: Tommy Steve Bernts€ff, 2 år.

Styremedlem: Åse Hansen, 2 år.
Lyd ighetsa nsva

rlig: Hege Thorese n, t år.

Agilityansvarlig: Hilde Johannesse n, t år.

Va lgko m itee n :

L.
2.

Gerd-May Sollied, L år
lda Bjelland, L år

Vara:Sigrid Marie Evensen,

1-

år.

Revisor: Ellinor Monse n,2 år

Vararevisor: Lill Ann Pedersen,

1-

år

Agilityansvarlig trakk seg fra sitt verv ved årsmøtet. Bruksansvarlig trakk seg fra valget før årsmøtet,
men etter at papirer for årsmøtet var sendt ut. Benkeforslag ble derfor vedtatt.
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Ellinor Monsen

