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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 nestleder. 

b) Valg av sekretær 
c) Valg av 2 varamedlemmer 
d) Valg av leder og 2 medlemmer til valgkomiteen, samt varamedlem til 
valgkomiteen. 
e) 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: Gro-Malén Brønnestad   
Kasserer: Svein Arve Frostad 
Styremedlem: Mona Janne Johnsen 
Varamedlem: Annlaug Gjerde 
Varamedlem: Siv Sekkenes Johansen 
 
Revisor: Joar Kirkeslett 
Vararevisor: Ann Karin Gjerde 
 
Valgkomité:   
Leder Ottar Liabø  
Medlem Robert Opsahl Engen  
Medlem Veslemøy Hovden  
Vara Lindis Aas  

Medlemmer: pr.31.12.20 147 medlemmer i klubben. 
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Styret har i året hatt 9 styremøter og behandlet 59 saker. 

Hjemmesiden: 
Klubbens hjemmeside oppdateres ved behov, og ansvarlig er Gro-Malén 
Brønnestad. 

Aktiviteter 2020. 

2020 har vært ett år sterkt preget av Korona.  Januar og februar ble startet opp 
med Rallytreninger, agilitytreninger og ring og sosialt treff. Det startet også opp 
valpekurs. Fra midten av mars ble alt stengt. Klubben har etter mars fulgt 
myndighetenes smittevernregler som betyr at mye har blitt avlyst. Det har i 
perioder blitt delvis åpnet for så å stenge ned igjen, dette vises godt i oversikt over 
aktiviteter som er gjennomført i året. 

Vi forstår at dette er til stor frustrasjon for medlemmene og vi håper at vi i snart 
kommer tilbake til normal aktivitet. Men vi er fremdeles avhengig av god 
smittesporing og at folk som bruker området skriver seg i boka som ligger på 
plassen. 

- Årsmøte på Furland var planlagt i mars, men pga. Covid-19 ble det først 
mulig å gjennomføre møtet 5. mai. 

- Onsdagstreff med ring, sosialisering og utstillingstrening, ansvar for treffene   
har gått om omgang blant flere personer i klubben.  

- Agility og rallylydighetstrening. Trening og treff har blitt gjennomført 
periodevis når det har vært mulig i forhold til smittevernreglene. 

- Utstilling i Tresfjord i juli ble avlyst. 

- Dugnadsarbeid: det har vært to fellesdugnader med generelt vedlikehold på 
området. Ellers har klubben fått kunstgress, gjenbruk av gress som ble 
byttet ut på Tomrefjord idrettsbygg. Det ble gjort en solid innsats for å få lagt 
gresset på plass inne i hallen. Det er også satt opp hyller for oppbevaring av 
utstyr inne i hallen, det er satt opp ny dør i gjerdet, singlet rundt hallen og 
gruset parkeringsplassen. Vi har også fått ny port som er planlagt at 
kommer på plass i løpet av våren. Det er helt klart ett stort løft for klubben at 
vi nå har egen hall med kunstgress, der vi kan trene hele året.  

- Aktivitetsdag i september ble avlyst 

- Til tross for Koronaen, har klubben gjennomført følgende:  

o Valpekurs våren 

o Valpekurs høsten 

o 4 Rallylydighetskurs. 

o Dobbelt rallystevne i oktober 
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o Valpeshow i november 

- Både rallystevnet og valpeshowet ble gjennomført i hallen med gode 
tilbakemeldinger. Rallylydighetsstevne var det første gang vi arrangerte, og 
vi fikk gode tilbakemeldinger både fra dommeren og deltakere. Klubben var 
heldig og fikk mange fine sponsorgaver til disse arrangementene, takk til 
både sponsorene og dere som tok jobben med å ordne dette. I forbindelse 
med RL stevnet investerte vi i nye skilt og skiltholdere. 

 

 

Odd Kåre Lien   Johan Åkre   Gro-Malén Brønnestad 
  

  

Svein Arve Frostad  Mona Janne Johnsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 4.  
Godkjenne regnskap med revisors beretning. 
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KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 
 
Vi har i år startet å bruke regnskapsbyrå til å føre regnskapet. Vi ser at noen poster 
er ført på kontoer der de ikke naturlig hører hjemme. Dette vil bli rettet opp til neste 
år, for inneværende år er det forklart i notene.  
 
Til tross for lite aktivitet pga. Korona så har vi ett overskudd på kr. 95 505,98. En 
del av dette skyldes at vi har fått utbetalt penger fra Sunnmøre HK som gjelder 
utstillinga i 2019 samt at vi har søkt og fått utbetaling fra Lotteri-og stiftelsestilsynet 
pga. tapte inntekter fordi utstillingen som måtte avlyses. 
 
Rallystevner: 
Påmeldingsavgifter:   19271 kr.- 
Utgifter:    11707 kr.- 
Overskudd        7563 kr.- 
 
Valpeshow: 
Påmeldingsavgifter:   11239 kr.- 
Utgifter:      4254 kr.- 
Overskudd                6985 kr.- 
 
 

Noter til regnskapet 

Sponsorinntekter: denne posten inneholder utbetaling fra Lotteri-og 
stiftelsestilsynet på kr.45 500, Kommunalstøtte på kr.4000, resten er fra Norsk 
Tipping. 

Deltakeravgift kurs: Her er det i tillegg til påmelding på kurs også ført påmeldinger 
på rallystevnene og valpeshowet. 
 
Diverse inntekter: Dette er salg av brus/kaffe på treff og skal være på 1500 mindre 
pga. en feilført en kurspåmelding. 
 
Andre kostnader plassen: Innkjøp av strømbokser, fiberduk, singel og 
trematerialer. 
 
Faglig bistand: dette er utgifter til kursholdere 
 
Internett: mobilt bredbånd. 
 
Reiseutgifter: dette er reise og overnatting for dommer i forbindelse med 
rallystevne. 
 
Diverse kostnader: denne posten inneholder bla. leie betalt til Vestnes 
Islandshestforening leie i forbindelse med utstillingen 2019. 
Nye skilt og skiltholdere og stoppeklokke til rally.  
Støtte til NKK på kr. 5000 
Dommergave rally 
Sekketralle. 
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Punkt 5 – Planlagte aktiviteter 2021 
 
Også starten på 2021 er preget av usikkerhet rundt korona og pr.  
15. februar er all aktivitet i klubbens regi fortsatt avlyst. 
 
Rallylydighetskurs 9.-10. januar ble avlyst 
Kurs i atferd og innlæring 13.-14. februar ble avlyst 
Rallylydighetstevne 27.-28. februar utsatt til 10.-11. april 
 
Kurs som planlegges når myndighetene åpner opp for at flere kan samles: 
Valpekurs  
Brukshundkurs 
Rallylydighetskurs 
 
Faste treninger i både i rally, agility, ring og sosialtrening starter opp igjen så snart 
det blir mulighet for det. 
 
Utstilling i Tresfjord i 10.-11. juli i samarbeid med Norsk Terrier Klub avdeling 
Trøndelag.  
 
Aktivitetsdag på høsten 
 
Valpeshow, Matchshow 
 
Dobbelt rallystevne i oktober. 
 
Julebord 
 
Punkt 6 – Saker som ønskes fremmet av 
medlemmer 
 
SAK 1  
Jeg har spørsmål om kjøp av snøfreser til hundeklubben. 
 
BEGRUNNELSE:  
Nå som det er mye snø så hadde det vært kjekt med en snøfreser slik at en kunne 
få tilgang til hallen på et enklere vis enn i dag. Det meste av utstyr som brukes til 
trening står i hallen, og på vinteren er det praktisk å bare benytte hallen til trening. 
På plassen danner det seg gjerne is, og da er det ikke så gunstig å trene her.  
Etter det jeg kan forstå, skal det ikke være behov for de aller største fresene som 
er på markedet, men det må være stor nok slik at vi greier å få freset gangvei fra 
klubbhuset til hallen.  
 
Forslagstiller: Mona Janne Johansen 
 
Styrets kommentar til forslaget:  
Styret har diskutert forslaget. Det er behov for å gjøre noe med taket på hallen. Per 
i dag er det ikke kjent hva kostnadene til dette vil bli. På grunn av tiltakene med 
Covid-19 er det usikkert om klubben greier å generere inntekter slik som tidligere 
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år. Økonomien er derfor noe usikker, og styret vil derfor ikke anbefale et slikt kjøp 
nå. 
 
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:   
Styret anbefaler ikke kjøp av snøfreser i 2021. 
 
 
Punkt 7 - Saker som forelegges av styret 
SAK  1 
Utleie av hallen hvem kan leie og hva skal det eventuelt koste 
 
Styret har diskutert saken. Vestnes hundeklubb ønsker å legge til rette for aktivitet, 
samtidig som klubben må sikre inntekter der det er mulig. I utgangspunktet vil 
styret at kurs blir arrangert i klubbens regi. Kurs blir da arrangert slik at klubben 
kan søke tilskudd fra Studieforbundet natur og miljø. I andre tilfeller mener styret at 
det betales leie dersom hallen benyttes. Andre frivillige lag og organisasjoner kan 
låne hallen dersom det betales leie. Styret anbefaler ikke at hallen leies ut til f.eks. 
kommersiell virksomhet. 
 
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:   
1. Det betales ikke leie når klubbens medlemmer benytter hallen til trening. 
2. Hvis hallen benyttes til kurs i regi av klubben, betales det ikke leie. Om kurs er i 
privat regi betales det leie. 
3. Hallen kan leies ut til andre frivillige lag og organisasjoner. Styret avgjør slik 
utleie og leie. 
4. Hallen skal som hovedregel ikke leies ut til kommersiell virksomhet. Hvis det 
kommer slik forespørsel kan styret avgjøre dette, og avtale leie. 
5. Leiesatser for medlemmer: Leie helg kr 500. Leie dag kr 300. 
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Punkt 8 – Budsjett   
Det er i år en del usikkerhet rundt hva som kan gjennomføres av inntektsbringende 
aktiviteter pga. korona. I dette budsjettet har vi tatt utgangspunkt i at ting kan 
gjennomføres som tilnærmet normalt fra juli. 
 
 

Budsjett for Vestnes Hundeklubb 2021 
 
Inntekter 
 Budsjett  
Salgsinntekter utstilling  30 000 
Kursinntekter                                                                             50 000   
Norsk tipping                                                                                 9 000     
Medlemskontingent 34000   
Deltakeravgift utstilling 110 000   
Studieforbundet Natur og Miljø 10 000     
Diverse inntekter Vestnes Kommune 4 000     
Rallystevner 40 000 
Valpeshow 15 000 
 
Sum inntekter 

 
302 000 

 
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 24 000 
Utgifter i forbindelse med Valpeshow 7 000  
Gaver og blomster 3 000 
Forsikring 12 000 
Nytt tak på hallen 78 000 
Årsleie Furland IL 10 000 
 
Sum utgifter 

 
302 000 
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Punkt 9 - Valg  
Det har kommet inn følgende forslag på valg av tillitsvalgte: 

Kandidater Foreslått av Til følgende verv 

Johan Åkre Valgkomiteen Nestleder  

Annlaug Gjerde Valgkomiteen og Greta Moen Sekretær  

Emma Kuskemoen Valgkomiteen 1. Varamedlem  

Siv Sekkenes 
Johansen 

Valgkomiteen 2 Varamedlem  

Joar Kirkeslett Valgkomiteen Revisor  

Ann Karin Gjerde Valgkomiteen Vararevisor 

Robert Opsahl Engen Valgkomiteen Leder Valgkomitén  

Lindis Aas Valgkomiteen Valgkomitémedlem  

Maria Viken Valgkomiteen Valgkomitémedlem  

Ivar Nerås Valgkomiteen Varamedlem valgkomitéen 

Innstilling fra valgkomiteen:  
Nestleder 2 år Johan Åkre  
Sekretær 2 år Annlaug Gjerde   
1. Varamedlem 1 år Emma Kuskemoen   
2. Varamedlem 1 år Siv Sekkenes Johansen  
Revisor 1 år Joar Kirkeslett 
Vararevisor 1 år Ann Karin Gjerde   
Leder Valgkomitén 2 år Robert Opsahl Engen   
Valgkomitémedlem 2 år Lindis Aas   
Valgkomitémedlem 1 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 valgkomitév/ leder Ottar Liabø, Fiksdalsvegen 200, 6394 Fiksdal 
Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har 
stemmerett. 
Dersom navnet ditt ikke er vedlagt, blir stemmesedlene forkastet 

 


