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Dagsorden 

1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, 
innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.  

2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne 
protokollen fra møtet.  

3. Behandle årsberetning. 
4. Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
5. Godkjenne planer for drift og aktiviteter. 
6. Behandle og fatte vedtak i saker som ønskes fremmet av medlemmer. 
7. Behandle og fatte vedtak i saker som forelegges av styret. 
8. Godkjenne budsjett for neste år 
9. a) Valg av leder. 

b) Valg av kasserer 
c) Valg av styremedlem  
d) Valg av 2 varamedlemmer  
e) Valg av 1 medlemmer til valgkomiteen, samt varamedlem til valgkomiteen.  
f) Valg av revisor og vararevisor 

 

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. 
Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Møte- og stemmerett har alle 
medlemmer av klubben som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes, 
og som er over 16 år. 

 

Punkt 3 – Årsberetning 
 
Styret: 
Etter valg på den årsmøte 5.mai 2020 har styret konstituert seg slik: 
 
Leder: Odd Kåre Lien 
Nestleder: Johan Åkre 
Sekretær: Annlaug Gjerde   
Kasserer: Svein Arve Frostad 
Styremedlem: Mona Janne Johansen 
Varamedlem: Gro-Malén Brønnestad  
Varamedlem: Siv Sekkenes Johansen 
 
Revisor: Joar Kirkeslett 
Vararevisor: Ann Karin Gjerde 
 
Valgkomité:   
Leder Robert Opshal Engen  
Medlem Lindis Aas 
Medlem Maria Vikan  
Vara Ivar Nerås  

Medlemmer: pr.31.12.21 152 medlemmer i klubben. 

 



3 

Styret har i året hatt 9 styremøter og behandlet 34 saker. I tillegg har det vært flere 

arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer.  

Hjemmesiden: 

Klubbens hjemmeside oppdateres ved behov, og ansvarlig er Annlaug Gjerde. 

Brakka: 

Brakka er oppdatert med nyer plassbygde hyller og plastkasser for å få det 

ryddigere og bedre oversikt over eiendeler. 

Snøfreser: dette er kjøpt inn i løpet av året. 

I løpet av året har parkeringsplassen fått ny grus. 

Aktiviteter 2021. 

2021 har vært ett år sterkt preget av Korona.  Mange arrangementer har blitt 

avlyst, men det har vært rallytreninger og ring og sosialt treff, når smittesituasjonen 

har tillatt det. Det har vært valpekurs vår og høst. Klubben har fulgt myndighetenes 

smittevernregler noe som har resultert i mindre aktiviteter.  

- Årsmøte på Furland 5 mai.  

- Onsdagstreff med ring, sosialisering og utstillingstrening, ansvar for treffene   

har gått om omgang blant flere personer i klubben.  

- Rallylydighetstrening: en aktiv gruppe har hatt trening og treff periodevis når 

det har vært mulig i forhold til smittevernreglene. 

- Rallylydighets stevnestevnet på våren ble avlyst, men dobbelt stevne med 

god påmelding ble avholdt 16-17 oktober. 

- Utstilling i Tresfjord i juli ble avhold sammen med Norsk Terrier Klub avd. 

Trøndelag. 

- Dugnadsarbeid: det har vært 1 fellesdugnader med generelt vedlikehold på 

området.   

- Aktivitetsdag i «gøy med hund» ble arrangert 30.10. Dette var ett svert vellykket 

arrangement med gode tilbakemeldinger fra medlemmene. 

- Til tross for Koronaen, har klubben gjennomført følgende:  

o Valpekurs våren 

o Valpekurs høsten 

o Rallylydighetskurs. 

o Utstilling i juli 

o Dobbelt rallystevne i oktober 
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o Aktivitetsdag i november 

o Lotteri 

Rallystevnet ble gjennomført i hallen med gode tilbakemeldinger.  

 

Odd Kåre Lien   Johan Åkre   Annlaug Gjerde 
  

  

Svein Arve Frostad  Mona Janne Johansen 
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Punkt 4. Godkjenne regnskap med revisors 
beretning. 
 
Resultatregnskap 2021  Bank   Kasse    Totalt   

      

IB 01.01.2020  kr     212 324,85  Kr 810,00     

      

INNTEKTER      

Kontingenter  kr        31 650,00     kr        31 650,00   
Utstilling 2021  kr     242 009,52     kr     242 009,52   
Kurs  kr        17 920,50     kr        17 920,50   
Rally  kr        37 187,74     kr        37 187,74   
Medl.arr.  kr          -                      kr        -                      
Lotteri  kr        12 862,85     kr        12 862,85   
Diverse - sponsor etc  kr        28 504,58     kr        28 504,58   

      

SUM INNTEKTER     kr     370 135,19   

      

      

KOSTNADER      

Premier  kr        47 167,69     kr        47 167,69   
Strøm  kr           6 907,95     kr           6 907,95   
Forsikring  kr        13 921,00     kr        13 921,00   
Vedlikehold  kr        18 512,58     kr        18 512,58   
Hjemmeside  kr           2 511,74     kr           2 511,74   
Internett  kr           3 278,00     kr           3 278,00   
Utg. utstilling  kr        79 703,77     kr        79 703,77   
Utg. rally  kr        10 488,62     kr        10 488,62   
Leie  kr        11 500,00     kr        11 500,00   
Utg. kurs  kr        14 500,00     kr        14 500,00   
Utg. medl. Aktivitet  kr           8 791,04     kr           8 791,04   
Regnskap  kr           3 041,00     kr           3 041,00   
Utstyr  kr        27 674,75     kr        27 674,75   
Gebyr Bank  kr              416,00     kr              416,00   

      

SUM KOSTNADER     kr     248 414,14   

      

Renteinntekter  kr              260,00     kr              260,00   

      

ÅRSRESULTAT     kr     121 981,05   

      

      

UB 31.12.2021  kr     334 305,90  kr        810,00     
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
 
Til tross for mindre aktivitet pga. Korona så har vi ett overskudd på kr. 121 981,05. 
Dette skyldes bla. svært god påmelding på utstillingen. 
 

Noter til regnskapet 

Medlemsaktiviteter på denne posten er inntekter ført på sponsorinntekter, mens 
utgifter er ført på Utg. medl. Aktivitet. 

Kurs – noen inntekter for kurs er kommet inn i 2020 mens utgifter kom i 2021. 

Diverse-sponsor består bla. av momskompensasjon på 10923.- Kulturmidler fra 
Vestnes Kommune på 4000.- Grasrotandelen 9129, innbetaling i forbindelse med 
«halloweenkveld». 

Utstyr denne posten inneholder bla. kjøp av snøfreser. 
 

Aktivitetsregnskap for utstillingen og rallystevnet blir presentert på møtet. 

 

REVISORS BERETNING 

Denne legges frem på møtet. 
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Punkt 5 – Planlagte aktiviteter 2022 
 
Også starten av 2022 har vært preget av usikkerhet rundt korona og derfor har det 
ikke blitt noe kurs de første månedene av året. 
 
Rallylydighetstevne 2.-3. april og 1-2 oktober 
Utstilling i Tresfjord i 9.-10. juli i samarbeid med Norsk Terrier Klub avdeling 
Trøndelag.  
 
Kurs som planlegges i løpet av året: 
Valpekurs  
Hverdagslydighetskurs 
Rallylydighetskurs 
Flere kurs kommer til etter hvert 
 
Faste treninger i både i rally, sosialtrening og utstillingstrening. Innen Agility har det 
vært lite aktivitet, men ved interesse kan dette komme i gang igjen. 
 
Aktivitetsdag på høsten 
 
Julebord 
 

Punkt 6 – Saker som ønskes fremmet av 
medlemmer 
 
Ingen saker 

 

Punkt 7 - Saker som forelegges av styret 
SAK  1 

I årsmøtet for 2021 la styret fram en sak om utleie av hallen, kven kan leie og kva 
skal det eventuelt koste. Årsmøtet har tidligere besluttet hva ikke-medlemmer skal 
betale hvis de benytter seg av klubbens fasiliteter. 
 
Det er god aktivitet i klubben, og styret får en del henvendelser som gjelder 
betaling av leie. Styret har erfart at gjeldende regelverk er ikke så treffende som 
ønskelig, og det er rom for tolkningstvil. For eksempel kan styret i en del tilfeller 
bestemme om hallen skal leies ut, og til hvilken leie. Dette gjelder f.eks. frivillige lag 
og organisasjoner. Er den en kommersiell virksomhet er hovedregelen at hallen 
ikke leies ut, noe som kan ekskludere en del kursholdere. Hvis styret mener at 
hallen kan leies ut, er det styret som bestemmer leiesatsen.  
 
For å få til et reglement som er mer treffende, ønsker styret å få fullmakt til å 
justere reglement og leiesatser både for utleie av hall og bruk av treningsbanen. 
Leien skal være overkommelig og det må være et skille mellom medlemmer og 
ikke-medlemmer.  
Reglement og leiesatser bør gjennomgås ved behov, og styret må sikre at siste 
versjon ligger tilgjengelig på klubbens hjemmesider.  
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STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:   
Styret gis fullmakt til å oppdatere regler for utleie av hallen og treningsområdet. 
 

 
Punkt 8 – Budsjett   
 
 

Budsjett for Vestnes Hundeklubb 2022 
 
Inntekter 

 Budsjett  

Salgsinntekter utstilling  30 000 

Kursinntekter                                                                             50 000   

Norsk tipping                                                                                 9 000     

Medlemskontingent 34000   

Deltakeravgift utstilling 150 000   

Studieforbundet Natur og Miljø 10 000     

Diverse inntekter Vestnes Kommune 4 000     

Rallystevner 55 000 

  

 
Sum inntekter 

 
342 000 

 

Utgifter 

  

Innkjøpte av premier 35 000 

Rekvisita/kontorutstyr 2 000 

Innkjøp av varer for videresalg 25 000 

Regnskap 6 000 

Andre kostnader Plassen 10 000 

Strøm til brakka 10 000 

Hjemmeside 3 000 

Leie kursholdere 25 000 

Kontorrekvisita 2 000 

Utgifter i forbindelse med utstilling 50 000 

Utgifter i forbindelse med Rallystevner 25 000 

Gaver og blomster 3 000 

Forsikring 12 000 

Nytt tak på hallen 78 000 

Årsleie Furland IL 10 000 

Medlemsarrangementer 10 000 

 
Sum utgifter 

 
306 000 
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Punkt 9 - Valg  
Det har kommet inn følgende forslag på valg av tillitsvalgte: 

Kandidater Foreslått av Til følgende verv 

Odd Kåre Lien Valgkomiteen Leder 

Mona Janne 
Johansen 

Valgkomiteen Styremedlem 

Svein Arve Frostad Valgkomiteen  Kasserer 

Marja-Riika Koivunen Valgkomiteen 1. Varamedlem  

Ester Tautra Valgkomiteen 2. Varamedlem  

Joar Kirkeslett Valgkomiteen Revisor  

Ann Karin Gjerde Valgkomiteen Vararevisor 

Maria Viken  Valgkomiteen Valgkomitémedlem  

Ivar Nerås Valgkomiteen Varamedlem valgkomitéen 

 
Innstilling fra valgkomiteen:  

Leder 2 år: Odd Kåre Lien 
Kasserer 2 år: Svein Arve Frostad 
Styremedlem 2 år: Mona Janne Johansen 
1. Varamedlem 1 år Marja-Riika Koivunen 
2. Varamedlem 1 år Ester Tautra 
Revisor 1 år Joar Kirkeslett 
Vararevisor 1 år Ann Karin Gjerde     
Valgkomitémedlem 2 år Maria Viken  
Varamedlem valgkomitéen 1 år Ivar Nerås 
 

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: 

➢ Valget skal skje skriftlig. 
➢ Du angir hvilket verv stemmen gjelder for og navnet på de du vil stemme på. 

Stemmen legges i en konvolutt merket "STEMMESEDLER" som lukkes. 
➢ Konvolutten legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt 

navn og din adresse. 
➢ Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende senest 1 uke før 

årsmøtet og sendes til/leveres til: 
 

VHKs valgkomité v/ Roberth Opsahl-Engen 
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Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har 

stemmerett. 

Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmesedlene forkastet 
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