INNBYDELSE TIL ÅRSMØTE
AUST – AGDER HAREHUNDKLUBB
Torsdag 11.02.2016. KL. 18.00 Bankstua Froland.
Saksliste:
1.

Velkommen og valg av møteleder og referent.
2.

Årsberetning for året 2015.

3. Regnskap for året 2015.
4. Kontingent for år 2017.
5. Opprettelse av småhundgruppe.
6. Forslag til kandidat til styret i NHKF.
7.

Endre kåring av årets hund.
8.

Valg.

Vi håper at flest mulig medlemmer har anledning til å møte, det er på årsmøte vi bestemmer
Aust – Agder Harehundklubbs fremtid.
Det ble bestemt på årsmøte i 2012 at vi skal ha eget medlemsmøte med premieutdeling og
kåring av årets hunder. Dette arrangement vil bli avholdt på Pan Hotell. Innbydelser med
påmeldingsfrist vil bli lagt ut på vår hjemmeside i løpet mars/april.
Årsmøte saker er lagt ut på vår hjemmeside: http://aahk.no/
Har dere noen spørsmål angående utsendelsen av saker til årsmøte eller ønsker sakene tilsendt
kontakt med Kåre Usterud. Tlf: 90 13 80 23.
Enkel Servering:
Aust-Agder Harehundklubb
v/leder Lars Arild Risholt.

FORSLAG FRA VALGKOMITEEN.
Styreformann.
Nest Leder.

Lars – Arild Risholt.
Jan Willy Halvorsen.

Ikke på valg. 1. År.
Ikke på valg. 1. År.

Kasserer.

Per Øyvind Erlandsen. Ikke på valg. 1. År.

Sekretær.

Peder Arnt Næs.

Gjenvalg.

Styremedem.

Arnt Georg Skeibrok.

Ny.

2. År.

Dag Haugen.

Ny.

2. År.

Bjørnar Dale.

Ny.

2. År.

Arnold Bjørklund.

Ny.

2. År.

Jacob Olimstad.

Gjenvalg.

2. År.

Trond Ivar Moen.

Ikke på valg. 1. År.

Asbjørn Bjelland.

Ikke på valg. 1. År.

Varamenn.

Revisorer.

Varamann.

Kåre Usterud.

Valgkomite. Leder. Olav Haugmoen.
Kjell Moland.

Gjenvalg.

Ny.
Ikke på valg.

2. År.

2. År.

2. År.
1. År.

Ruben Jørgensen.

Ny.

2. År.

Varamann.

Gunnar Kristiansen.

Gjenvalg.

1. År.

Webmaster.

Lars – Arild Risholt.

Gjenvalg.

1. År.

Utsendinger til RS møte. Styret gis fullmakt til å sende to personer.
Utstillingskomite. Leder. Aina Jeanett Nusser Åsen. Nest Leder. Vera Halvorsen.
Jaktprøvekomite. Styret. Matrialforvalter/Arkivar. Velges 1 fra styret. Festkomite. Styret.

Mvh. Valgkomite. Bjørnar Dale. Kjell Moland. Knut Homdrom.

Referat fra styremøte hos Kåre Usterud.
Møte ble avholdt i Froland kl. 18.00 den 18.01.2016

Disse møtte:
Lars Arild Risholt, Jan Willy Halvorsen, Kåre Usterud, Peder Arnt Næs, Per Øyvind
Erlandsen, John Kvisli, Arnt G. Skeibrok og Steinar Furre.
Saker:
1)

Årsmøte for 2015.

Det ble vedtatt at årsmøte for 2015 skulle avholdes I Bankstua I Froland den
11.02.2016 kl.18.00.
Enkel beverting gratis til de fremmøtte på årsmøte.
Medlemsmøte med premieutdeling blir arrangert i Mars- April som tidligere
Årsmøte er avertert i Agderposten.
Opplysinger om årsmøte og saker til Årsmøte legges ut på vår Hjemmeside. Videre
sender sekretæren ut en SMS til samtlige medlemmer som har registrert mobiltelefon.
I tillegg sendes ut en SMS om årsmøte en dag før årsmøte.

årsmøte.

Sak 1. Godkjenning av innkalling til
Valg av møteleder og referent, og to
til å underskrive protokoll.

Sak 2. Årsberetning for 2015.
Styret gikk gjennom årsberetning til formann og sekretær.
Styret vedtok enstemmig å anbefale årsmøte at årsberetning for 2015 godkjennes.
Sak 3. Regnskap.
Styret gikk gjennom regnskapet som ble fremlagt av kasserer.
Styret vedtok enstemmig å anbefale at fremlagt regnskap for 2015 godkjennes.
Sak 4. Kontingent for 2017.
Styret diskuterte årskontingent og var ening om at siden økonomien i laget er forholdsvis bra,
beholdt en samme kontingent til AAHK som tidligere.
Styret vedtok enstemmig å anbefale for årsmøtet at kontingenten for 2017 blir uforandret, det
vil si kr.100,- til Aust-Agder Harehundklubb.

Sak 5. Opprettelse av småhundgruppe.
Styret vedtok enstemmig å anbefale Årsmøte å opprette egen småhundgruppe for AAHK.
Det anbefales at styret får i oppgave å oppnevne denne gruppa og at gruppa bør bestå av 3-5
personer.
Sak 6. Representant fra AAHK til styret i NHKF.
Styret vil anbefale årsmøtet å foreslå Kåre Usterud som representant til styret i NHKF
alternativt til 1 varamann til styret.
Dette begrunnes med at det nå ikke sitter noen representant fra vårt distrikt i hovedstyret.
Dette mener styret er svært viktig. Da alle områder i landet bør være representert i
hovedstyret.
Videre anbefaler styret at årsmøte foreslår ovenfor valgkomiteen i NHKF at Arild Nygård blir
foreslått som ny leder av NHKF
Sak 7. Kåring av årets hund.
Styret vil anbefale årsmøte å avikle kåring av årets hund slik den er i dag. I stede anbefales at
kåring av årets støver og årets småhund kåres ved en åpen 1 dag prøve for både småhunder og
støver hvor beste hund blir årets hund. Styret får fullmakt til å lage uttaksregler og forstå
arrangementene. Dette trer i kraft i sesongen 2016/2017.
Sak 8. Valg.
Styret vil foreslå for årsmøte at en heretter kun velger leder og nestleder i utstillingskomiteen
og at en heller ikke anbefaler å velge egne kontaktpersoner for de forskjellige rasene. Da dette
er kontakter som ikke blir brukt av noen. Vi er heller ikke pålagte å velge disse i henhold til
våre nye lover.
Froland 18.01.2016.

ÅRSBERETNING AUST – AGDER HAREHUNDKLUBB - 2015.
Klubben har bestått av følgende styre og komiteer i året som har gått:

Formann: Lars - arild Risholt Sokneprest Schankesvei 6, 4821 Rykene. E - Mail.
lars-a-r@online.no
Nestformann/Sekretær: Kåre Usterud Langedal 24B, 4820 Froland. Tlf:37038023 - 901 38
023. E-mail til Kåre Usterud

Kasserer: Steinar Furre Vigelandsveien 22. 4821 Rykene. E - Mail. post@loddesol-sag.no
Arkivar/materialforvalter: Peder Arnt Næs Sagesund 4900 Tvedestrand. Tlf: 37 16 31 88.
E-mail. pedernas@broadpark.no
Styremedlem: Per Øyvind Erlandsen. Moen 15, 4885 Grimstad. Tlf: 99 79 97 51. E-mail:
poe@verdieniavfall.no
Styremedlem: Jan Willy Halvorsen Nevisdal 4821 Rykene. E-Mail. jwhalvorsen@hotmail
Styremedlem: John Kvisli Skollenborg 4985 Vegårshei. Tlf: 478 68 175. E-mail
jokvisli@online.no
Varamann: Arnt Georg Skeibrok. Tlf: 99413030.
Varamann: Jacob Olimstad. Tlf: 916 71 009.
Revisorer: Trond Ivar Moen og Asbjørn Bjelland, Varamann. Kåre Usterud.
MEDLEMSTALLET I AAHK:
Pr.31.12.2015 er det registrert 157 medlemmer som har betalt kontingent.
ØKONOMI/REGNSKAP.
AAHK har en meget god økonomi, med et overskudd i 2015 på kr. 56742,80.
Det skyldes hovedsakelig godt overskudd på vårt NM arrangement, da sponsorkomiteen med
leder Per Øyvind Erlands gjorde en formidabel innsats.
Utstilling på Røed gikk også med er godt overskudd uten at vi år hadde noen sponsorer. Dette
skyldes hovedsakelig at dommer Bjørn Roald påtok seg å dømme samtlige hunder, slik at vi
kun hadde utgifter til en dommer.
ETTERUTDANNING AV DOMMERE OG UTDANNELSE AV NY DOMMERE.
Vi har også i 2015 igangsatt utdanning av dommere, disser vil bli klare i løpet av vinteren og
skal være klare til å dømme i sesongen 2016/2017. Vi vil da ha ca. 38 godkjente dommere.
ARRANGMENT 2015.
2015 har vært et travelt år for AAHK. Vi har arrangert NM for støvere. Dette var et stort
arrangement som krevende mye. Spesielt fordi vi måtte flytte arrangementet fra Pan til
Strandhotell Fevik på kort varsel. I tillegg har vi hatt SP prøve, Ep prøve for støvere og mer
en 40 hunder på åp prøver. Samtlige arrangement har vært avviklet prikkfritt og vi har fått
spesielt stor anerkjennelse for NM både fra prøveledelsen og NHKF. Noe prøvekomiteen/
styret har satt stor pris på.
Utstilling på Røed var også svært vellykket med gode resultater.
SAU DRESSUR – 2015.

I 2015 sesongen fortsatte AAHK å arrangere gratis sau dressur for sine medlemmer. Det var
mange som benyttet seg av denne muligheten. Vi retter en stor takk til Jacob Olimstad og Alf
Normann og som har stått for sau dressuren. Og alle andre som har vært behjelpelige med
dette.
RINGTRENING.
Det har vært arrangert flere ring treninger hos Jan Willy og Vera Halvorsen og hos
Arnt Skeibrok og Knut Homdrom. Dette har vært svært vellykket arrangement som er blitt
etterspurt av medlemmene og som vil bli prioritert i årene som kommer. Vi takker spesielt
Vera, Jan Willy, Arnt og Knut for den innsats de har gjort i forbindelse med treningene.
Til slutt vil styret takke alle som har vært med å støtte klubben i 2015, dommere for dømming
på de forskjellige prøvene og medlemmer for oppslutning på utstilling og prøver.
Leder. Aust – Agder Harehundklubb.
Lars A. Risholt.

