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.

Sak 1. Godkjenning av innkalling til
årsmøte.
til å underskrive protokoll.

Valg av møteleder og referent, og to

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
Styret i AAHK
v/Kåre Usterud
Sekretær

