
 

 

Årsmøtereferat 2016 for Gjøvik hundeklubb 
 

Sted: Hovdetun vandrerhjem 

Torsdag 30.03.2017 kl. 1800 

Medlemmer til stede: 14  medlemmer + 5 fra styret =  Totalt 19 stk  

1. Godkjenning av innkalling: enstemmig godkjent. 

2. Valg av møteleder: Bente Karlsen 

Tellekomité: Line E. Villanger og Monica O. Rogne 

Referent: Ida Bergum 

To til å underskrive protokollen: Anne Mette Karlsen og Tove Smedsrud 

 

3. Årsmelding regnskap og budsjett 

Årsmeldinger: 
Årsberetning fra styret ble gjennomlest og enstemmig godkjent. 

Årsberetning fra brukshundgruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra lydighetsgruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra rallylydighetsgruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra utstillingsgruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra smeller/spesialsøk ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra agilitygruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

Årsberetning fra trekkhundgruppa ble gjennomlest og enstemmig godkjent 

 

Regnskapet:  
Regnskapet ble gjennomgått av: Monica Eikrehagen 

Vi har mange ulike kontoer for å holde styr på hvor inntektene kommer fra, men det blir 

presisert at det viktigste er å skille på om det er stevne inntekt eller trenings inntekt. 

 

Budsjett: 

Klubben har ikke eget budsjett. Ble vedtatt i 2015. 

 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

4. Innkomne saker 

4.1 Forslag om vedtak om bygging av hall, foreslått av styret 

Morten Bratlie går igjennom: 

I fjor ble det vedtatt at overskuddet kunne brukes på Breiskallen. 

I 2016 hadde vi leiekostnader på 12 4000 kr. 

Det er ønske om å forlenge leieavtalen, før vi evt. bygger treningshall. Festeavtale 

eller minimum 20års leie er ønsket. Venter på tilbakemelding fra grunneier.  

I 2016 er tomten på Breiskallen blitt ryddet, parkeringsplassen er planert og gruset 

opp og mangler kun finplanering igjen. Klubbhuset har også blitt ryddet, fått litt 

maling og noen vinduer er skiftet ut.  

 Morten har undersøkt kostnader for å bygge opp ny hall. Ønsket er en vinterisolert 

hall på 20x30 m (600kcadrat meter) fra RUBB. Estimer pris inkl fundamentering, 

strøm, ventilasjon ect er på 1.241875 kr. Regner med å få tak i kunstgress gratis. Det 



 

 

er ikke undersøkt om forsikring og festeavgift i dette pris overslaget. Totalt på 

Breiskallen har vi mulighet for å få en treningshall, en gruset treningsplass i tillegg til 

fotballbanen. Tomten på Breiskallen er stor og det er flere muligheter til både 

parkering og andre formål. 

 

Klubben har løpende leieavtale på Raufoss 1 år ad gangen. Det har blitt inngått ny 

avtale, dvs. at vi har hallen ut neste vinter. Leien på Raufoss må sis opp hvis vi bygger 

hall på Breiskallen.  

  

Hvordan skal vi finansiere en ny hall? 

Forslag fra medlemmer: Heve treningsavgiften, kjøre flere offisielle stevner (Agility 2 

stevner, rally 3 stevner, lydighet 2-3 stevner), Flere valpeshow er ønsket.  Leie ut 

hallen (fotballklubben, raseklubber), sponsor/reklame, moms kompensasjon 

 

 Styret gis fullmakt til å jobbe videre mot grunneier og kommune med å sikte på å 

reise en egen treningshall tilknyttet til den eksisterende fotballbanen på Breiskallen. 

 Det forutsettes en hall av typen RUBB 20x30m 

 Før en endelig beslutning av bygging av egen treningshall fattes skal saken 

fremlegges for klubbens medlemmer på et ekstraordinært årsmøte.  

 

 

Avstemming av vedtak: enstemmig vedtatt 

 

 

4.2  Forslag om vedtak om økning av kontingent, foreslått av styret 

Endring av medlems kontingent for hovedmedlemmer fra 2018. 

Nåværende kontingent er 300 kr pr år, ble sist endret i 2016 og før det i 2011 

Vi hadde foregående år 380 medlemmer, hvorav 360 er hovedmedlemmer 

Inntekt på ca 89 000 kr på medlems kontingent i fjor. 

De største inntektene kommer fra kurs, stevner og treningsavgift.  

 Forslag til vedtak er å øke medlems kontingent med 50 kr, til 350 kr pr år med 

virkning fra 2018.  

Bakgrunn for foreslått endring er økt driftsutgifter til leie av treningslokaler 

og klubbens planer om å bygge egen treningshall ila 2017-2018 

 

Forslag/spørsmål fra medlemmene: Ønsket om en lavterskel gruppe/trening for å 

inkludere de minst aktive medlemmene.  Forslag om å danne en turgruppe og 

Introduksjonskvelder så nye medlemmer kan få en ”myk” start.  

Klubben er åpen for medlemmer som ønsket å starte opp andre treninger/sosialt. 

Pr dags dato finnes det ikke et spesielt Handikap tilbud i klubben. Treningshallen på 

Raufoss er dårlig til rette lagt for de med handikap. Dette vil bli tatt hensyn til ved 

eventuell bygging av ny treningshall på Breiskallen. 

Det er også ønsket at treningsansvarlig skal åpne alle treninger med å spørre om det 

er noen nye på treningen, for lettere inkludere nye hundeførere.  

 

Avstemming av vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 



 

 

 

 

5. Kåring av årets hund 

Eksteriør:   

Valp: Kristin Echana hay og Mathelias Drømmedama Emma tot 28 poeng 

Voksen: Emelie Johansson og Marmalade`s Nugatti  tot 32 poeng 

 

Lydighet: 

Kl 1:  

Lotte Picard og Quattro       498 poeng  

 

Kl2: Line E. Villanger og My Trusted Friend Kane`s Trixie (aka Esy) 451 poeng 

 

Rally lydighet: 

Annie Bråten og Bob    81 poeng 

 

Agility: 

Kl 1: Kari O. Dalsaunet og Personlighetens Omega (aka Felix)    

Kl 2: Marit tømmerstigen og Sunborne Victory Villy (aka Villy)  

Kl 3: Kari O. Dalsaunet og Krikhaugs Yanki (aka Marco) 

 

 

6. Valg 

Styreleder: 

 Ann Leni Haugstad  Ikke på valg  

Nestleder:  

Morten Bratlie  Gjenvalg for 2 år 

Styremedlemmer: 

 Liv Bratlie  Gjenvalg for 2 år 

Berit Solberg  Ikke på valg 

Stine Langerud  Ikke på valg 

Herdag Hansen  Ny for 2 år 

Vara medlemmer: 

 Line E Villanger  Gjenvalg for 1 år 

 Lillian Holthe  Ny for 1 år 

Valgkomite: 

 Stig W: Brusveen Gjenvalg for 2 år 

 Monica Eikrehagen ikke på valg 

 Annie Bråten  Ny for 2 år 

Vara valgkomite: 

Anne Line Larsen Ny for 1 år 

Revisor: 

 Monica Eikrehagen Gjenvalg for 2 år 

Vara revisor: 

 Stig W. Brusveen Ny for 1 år 

 

Enstemmig godkjent 
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