Styremøte Aust Agder Harehundklubb 17.03.2021
Møte gjennomført pr mail og telefon med alle styremedlemmer
Sak Årsmøte
•
•

Ved utløpsdato for påmelding var det ingen påmeldte.
Styret enstemmig på å flytte årsmøte til Østerhus Elektro sine lokaler Grimstad,
torsdag 25.03.2021.
Vedlagt Epost:
Årsmøte i AAHK 2021
Ved utløp av påmeldingsfristen den 16.mars var det ikke noen påmeldte til årsmøte.
Planen var å leie Risør kino den 26.03.21 pga. fastmonterte seter og mulighet for 3040 personer.
Gunnar har vært i kontakt med Risør kommune og avbestilt Risør kino. Vi får ikke noe
avbestillingsgebyr.
Det avholdes årsmøte med styre medlemmer hos Østerhus Elektro AS. Torsdag
25.03.21 Kl 1800 der vi går igjennom Årsberetning. regnskap og valg etc.
Referent blir valgt. (Aina)
Det velges 2 stk. medlemmer til å undertegne protokoll.
Har avklart med Dag Haugen og Morten Åsen at de sier seg villig til dette.
Referent skriver referat/protokoll.
Årsmøtet regnes som gjennomført.

•
•
•
•

Invitasjon ble offentliggjort med forbehold om endring i riktig tid/sted før møtet.
Valg komiteens innstilling ble levert innen fristen.
Regnskap ble revidert og funnet i orden m/revisor rapport innen fristen.
Årsberetning, regnskap m/revisor rapport og valgkomiteens innstilling offentligjort
til riktig tid.

•

Det er ikke noen innkommende forlag/saker fra medlemmer hverken til årsmøte eller
valgkomiteen innen fristen for dette.

•

Det er/var i utgangspunktet påmelding til årsmøtet som skulle vært gjennomført i
Risør. Fristen er satt til 16.03.21. Pr i dag er det ingen påmeldinger (17.03.21)

•
•
•

Alle i styret er enige om å ha årsmøte 25.03.21 i Østerhus.
Alle i styret har bekreftet pr mail at de er enige.
På troppende leder og leder i valgkomiteen blir informert.
Peder Arnt Næs er informert og sagt seg enig pr.mail.
Han informerer Jens A Nodeland og Geir Raaen som er på vei inn i styret.

•

Styret er enige om at kontingent blir uendret.
Alle er enige i dette.
Da det blir ganske omfattende endringer i styret (ny formann og nestformann) er det
ønskelig å få gjennomført årsmøtet i løpet av Mars, slik at det nye styret får tid til å
forberede kommende arrangement: NM støver,utstilling,75 års jubileet.
Det er også ønskelig med underskrevenen regnskaper/protokoll pga. søknad om
momskompensasjon.
Pga. Corona situasjonene anser styret dette som en løsning som ikke går utover
klubbens drift eller samfunnet.
Og vi får et nytt styre som får god tid til å etablere seg før høstens/vinterens
arrangementer.
Gunnar Kristiansen 90029343

Aina Åsen 18.03.2021

Grimstad17.03.21.

