Årsmøte 2016
Referat
Klubbhuset Tromsø hundeklubb, Kroken
Mandag 22. februar 2016 – kl 19:10-20:15
Til stede
26 medlemmer

ÅPNING av Årsmøtet


Styrets leder, Lars Kristoffersen, ønsket velkommen.

ÅRSMØTESAKER
A
Konstituering
i:
ii:
iii:
iv:

Godkjenning av innkalling og saksliste – godkjent uten anmerkninger
Valg av møteleder – Lars Kristoffersen valgt
Valg av referent – Knut Sollid valgt
Valg av to personer til underskriving av protokollen – Trude Giverhaug og Rune
Mikalsen valgt.
v: Tellekorps: Tove Anderson og Freddy Lillevik valgt

B

Årsberetninger 2015
Fuglehundgruppas styre samt aktivitetsutvalget, jaktprøveutvalget, viltpleieutvalget
og aversjonsdressurutvalget la fram egne årsberetninger. Alle beretningene var på
forhånd gjort tilgjengelig for medlemmene via Fuglehundgruppas Internettside.
Årsberetning fra styret i FHG
Styrets leder, Lars Kristoffersen, utdypet deler av den fremlagte årsberetningens
innhold. Følgende anmerkninger ble fremmet og vedtatt:
”Til avsnittet om utmerkede resultater på nasjonalt nivå bør følgende tilføyes:
o Ronny Jørgensen og hans IS N JCH NMFHv-14 G-Tjikkom ble av NJFF kåret til
”Årets jakthund 2015”
o Lars Kristoffersen og hans SV Gallokåsens K-Lita var eneste ekvipasje i Norge
som i 2015 klarte utmerkelsen 1. premie AK fullkominert.
o Jan-Erik Jensen og hans B N J(k)CH Reisavannets Ja-Kaos ble av Norsk
Vorstehhundklubb kåret til ”Årets kombinerthund 2015 – for hund som ikke
er vorsteher”. Honoreringen kom som følge av disse premieringene: 3AK
fullkombinert, 1VK og 1AK apport, 2VK finale og 1AK apport. For øvrig
oppnådde ekvipasjen også følgende premieringer i 2015: 1AK høyfjell, 1VK
høyfjell, 1AK skog og 1AK lavland.
Styrets årsberetning ble så godkjent og applaudert.
Årsberetning fra aktivitetsutvalget :
Utvalgets leder, Børge Rydningen, utdypet deler av beretningen.
Årsberetningen godkjent og applaudert.
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Årsberetning for jaktprøveutvalget :
Årsberetningen godkjent og applaudert.
Årsberetning for viltpleieutvalget :
Utvalgets leder, Ingar Leiros, utdypet spesielt rundt forsøkene med og skaffe eget
treningsterreng for klubbens medlemmer.
Årsberetningen godkjent og applaudert.
Årsberetning for utvalget for aversjon overfor rein og for utvalget for aversjon
overfor sau
Utvalgets leder, Halvard Lockertsen, utdypet deler av beretningen, spesielt i forhold
til uforutsette avlysninger fra påmeldte deltakere, hva angår aversjonsdressur på rein
hos familien Oskal i Takelvdalen. Aversjonsdressur overfor sau foregår på Widding
gård (på Berg), og høster anerkjennelse for god kvalitet. Instruktørene utfører dette
som dugnad, bl.a uten kjøregodtgjørelse…
Årsberetningen godkjent og applaudert.

C

Årsregnskap 2015





D

Budsjett 2016 og 2017


E

Kasserer for Fuglehundgruppa, Jan Arne Arnesen, la fram, gikk gjennom og
redegjorde for hver enkelt post i Årsregnskap for 2015.
Årsregnskapet viser en omsetning på kr. 328.642,30, med et resultat på kr.
21.905,28. Beholdninger balanserer med kr. 212.697,28.
Regnskapet er revidert ; valgt revisor, Bente Leifson, anbefaler at Årsmøtet
godkjenner regnskap for 2015.
Regnskap 2015 enstemmig godkjent og applaudert.

En videre justering av det fremlagte budsjett for 2016 og 2017 overlates det
nye styret. Enstemmig vedtatt.

Valg
Styrets leder, Lars Kristoffersen, redegjorde for prosesser rundt valg i klubber som er
tilsluttet NKK – bl.a at det alltid skal være åpne valg. Valgkomitéens leder, Freddy
Lillevik, redegjorde for valgkomitéens arbeid.
Valgkomitéens innstilling for tillitsverv i FHG 2016 ble så stemt over.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt og applaudert.
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Fuglehundgruppas styre for 2016:
Funksjon:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Varamedlem:
Varamedlem:
Leder aktivitetsutvalg:
Leder jaktprøveutvalg:
Leder aversjonsdressurutvalg:
Leder viltpleieutvalg:

Navn
Lars Kristoffersen
Marit Mikalsen
Jan Arne Arnesen
Heidi Skøyen Johansen
Ronny Hartviksen
Rune Mikalsen
Siri Knutsen
Steinar Lagesen
Halvard Lockertsen
Ingar Leiros

Avtroppende styremedlemmer, Børge Rydningen (leder for aktivitetsutvalget) og
Stein Nilsen (sekretær for styret) ble behørig takket av med gaver og applaus.

Rett protokoll bevitnes:

Trude Giverhaug (sign)

Tromsø 22. februar 2016

Knut Sollid
Referent

Rune Mikalsen (sign)

