Styremøte Aust-Agder Harehundklubb torsdag 26.03.2020
Tilstede: Gunnar, Sam, Aina, Bjørnar, Bjørn Egil, Vera, Ruben
Frafall: Arnt Georg

1. Styret
 Etter våre lover er vi fulltallige £3-4 , leder, nestleder, 3 styremedlemmer, 2
varamedlemmer
 Ny nestformann valgt av styre etter lov £4-2 enstemmig vedtatt Sam
Samuelsen
 Kassere/regnskapsfører valg enstemmig vedtatt Tron Ivar Moen
 Trond Ivar og Asbjørn går av som revisorer, da har styret enstemmig vedtatt
valgkomiteens forslag på Kåre Usterud og Steinar Furre til neste årsmøte i
AAHK. Disse har akseptert forespørselen.
 Aina oppdatere hjemmesiden under styre
2. Årsmøte
 Utsette årmøte med å håpe det er en mulighet å avholde dette i
september/oktober
 Sittende styre blir sittende til neste årsmøte
 Trekke innkalling, årsberetning, valg og regnskap fra hjemmesiden
3. Disiplinærsak
4. Komite for gjennomgang av regnskap
 Etter uttrykt ønske fra noen av klubbens medlemmer pr mail velger styret å
opprette en komite for gjennomgang av klubbens regnskap de siste årene.
 Komiteen ble enstemmig vedtatt av styre: Kåre Usterud, Peder Arnt Næs og
Aina Åsen
 Komiteen vil bli tilsendt en taushetserklæring
 Komiteen rapporterer direkte til styret med et håp om å være ferdig til
01.08.2020
5. Arrangement
 Alle arrangement i fremtiden er utsatt/avlyst grunnet koronaviruset
 Utstillingen august 2020. Vi har et håp om at vi kan få gjennomført denne, tar
ny vurdering i juni mnd. Priser 400kr web, man 450, valp 200k. Aina Åpner
web. Aina ber Gitte bestille sløyfer. Disse har vi evt på lager til neste år.

6. Revidere budsjettet
 grunnet Koronaviruset reviderer vi budsjette for 2020.
 Sløyfer sponsorer
 Utsetter jakker til dommere til 2021
7. Mail fra Trollnes vedrørende registrering av ny rase
 Aina videresender denne til NHKF å hører om de vil hadde denne i nå eller før
RS 2021.
8. Dommerutdannelse
 Utsettes grunnet koronaviruset, Aina sender ut mail til de det gjelder
9. Regnskap
 Trond Ivar Moen ønsker et regnskapssystem som koster 1200kr, enstemmig
vedtatt av styret
 Enstemmig vedtatt av styret å betale kr 5000 pr år til regnskapsfører Trond
Ivar Moen
 Styret har skrevet under regnskap og årsmelding for 2020 for søknad om mva.
kompensasjon etter Trond Ivar sitt ønske
10. Diplomere, premier o.l
 Deles ut på neste årsmøte grunnet utsatt ikke avlyst.
11. Prøvekomite
 Etablere dette, tar med videre til neste styremøte

Aina Åsen 28.03.2020

