Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte 2018
Dato: 15. Mars kl 19:00
Sted: Møst Idrettsplass, Frei Stadion

Dagsorden.
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
3. Fastsettelse av antall stemmeberettiget.
4. Valg av tellekorps.
5. Valg av personer til å skrive under protokoll.
6. Årsberetning.
7. Regnskap med revisjons-beretning.
8. Budsjett.
9. Forslag/innkommende saker.
10. Valg.

Kun de fastsatte saker eller forslag behandles.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte ( KRHK – medlem, betalt kontingent
2018, over 16 år ). Ved nylig innbetalt kontingent må kvittering medbringes da
innbetalingslistene vi har fra NKK ikke er oppdatert for de siste dagene.

Vel møtt!

Forslag/innkommende saker:
Wenche Tønnesen:
1.øke med ett Ekstra styremedlem : Marit Bøe for å trygge mere
kontinuitet i styret grunnet økende medlemsmasse .
2. Valg komité skal velges av årsmøtet blant medlemmene ikke
styremedlem og med 4 medlemmer+ 1 vara. Dvs 1 medlem ekstra da en
kan risikere at valgkomitemedlem foreslått inn i styret og er da å anse som
inhabil og må trekke seg ut av valgkomiteen.
Inger Kvalvik:
Ang. mitt verv som leder i valgkomiteen: neste år er mitt verv som
nestleder på valg, jeg synes derfor ikke at jeg skal sitte i valgkomiteen til
neste år. Jeg ber om at årsmøte finner en erstatning for meg.

Årsmelding for Kristiansund Hundeklubb 2018.
Tillitsverv i 2017 har vært.
Styret:
Leder: Sturla Kvalvik (Trukket seg i Sep. 2017)
Nestleder: Odd Bøe
Kasserer: Kjersti H. Vågnes
Sekretær: Maria Linden
Styremedlem: Inger Kvalvik
Styremedlem: Marit Bøe
Vara : Siri Prestvik
På Styremøte 19/9-17 konstituerte styret seg på ny da leder trukket seg.
Ny Leder: Odd Bøe
Ny Nestleder: Inger Kvalvik
Styremedlem/kasserer Kjersti Vågnes
Styremedlem/sekretær: Maria Linden
Styremedlem: Marit Bøe
Varamedlem: Siri Prestvik
Styre velger også å ta med seg Cecilie Roksvåg da vi synes vi er litt få
Andre verv i KRHK.
Revisor – Sigrun Roksvåg
Valgkomité:
Leder – Inger Kvalvik
Medlem – Marit Bøe
Medlem – Siri Prestvik

Medlemmer:
Kristiansund Hundeklubb har pr 22.02.2018 115 betalende medlemmer.

Styremøte:
Det er avholdt 9 styremøter i 2017.

Aktivitet:
Aktivt år med agilitytrening i Oasen og byvandring i byen hver mandag fra
tidlig januar til desember .
Tirsdager har det vært sportrening på Møst.
På torsdagene har vi hatt sosialisering fra tidlig vår til desember.
22. mars var det årsmøte i Oasen.
Lørdag 20. mai feiret vi Hundens dag i Vanndamman som vi gjør vart år.
Mange hunder og eiere var innom å spiste vafler.
Vi har hatt fire valpekurs i 2017 med instruktør Sturla Kvalvik og to
agilitykurs med Hanne Marte Sørøy & Camilla Akslen.
I september hadde vi kurs i pelsstell og utstilling på Møst med Venke
Pedersen.
På Møst har det skjedd mye i 2017, mange dugnader har resultert i en fin
lokale med møterom & gjerde og platting utendørs. Tusen takk til de som
vært med å hjelpt til.
Medlemsmøter har vi hatt tre stykker i mai, september og juleavslutningen
i desember.
I november ordnet agility-gjengen blåbærstevne i Agility i Oasen.
Vi har i 2017 fått en ny hjemmeside www.krhk.no der legger vi ut referat fra
møter, der finns en kalender og litt andre ting.
Vi har en gruppe på Facebook som heter 'Kristiansund Hundeklubb bet.
Medlemmer', er du ikke med der nå så gå in og meld deg på denne gruppa
der annonseres alt som skjer i klubben.
Tusen takk for ett fint 2017!

