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Ordinært årsmøte i
Stovner Hundeklubb
tirsdag 17. april 2018
kl. 1830
på
Høyskolen i Oslo og Akershus
Kjeller
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STYRETS ÅRSMELDING FOR 2017
Stovner Hundeklubb driver med kurs og trening av hunder på Lillomarka Arena ved Grorud og i leiet
hall på Kløfta samt på skistadion på Hvaltjern. Klubben leier også et par andre steder på en daglig
basis.
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter
fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet.
Styret i 2017 har etter siste årsmøtevalg bestått av
Leder:
Geir Ottesen
Nestleder:
Unni Margreta Martinsen
Sekretær:
Lise Ellingsdalen (1 år)
Kasserer:
Oddlaug Askerød
Styremedlem:
Merethe Eike
Styremedlem:
Elizabeth Wilhelmsen
Styremedlem:
Mari Strømsæther
Varamedlem:
Ingeborg Eugenie Blakkisrud
Varamedlem:
Solveig Zetterstrøm (til nov 2017)
Varamedlem Solveig Zetterstrøm trakk seg fra vervet 15 nov. da hun gikk over til LP
Styreaktiviteter
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 10 styremøter og 1 styreseminar foruten årsmøte.
Styret har vært representert ved møter med Grorud bydel vedrørende utbyggingen på Lillo Arena som
startet opp i januar 2017.
Åpning av nye Lillo arena er satt til den 9.juni 2018.
Styret har deltatt på dialogmøte og andre møter med NKK og har også vært representert i NKKs
Region Oslo og Akershus.
Klubben har deltatt på NKKs Dog`s 4All og det ble vervet 52 nye medlemmer.
Det ble holdt oppvisning av klubbens utøvere.
Styret vil rette en stor takk til grenkomiteene for arbeidet som er blitt nedlagt av disse gjennom hele
året. De tilbyr mangfoldige aktiviteter og forskjellige tilbud til utøvere og medlemmer.
Det har vært et meget positivt samarbeid mellom grenene i 2017.
Nytt av året er Smeller som har fått egen komitè
Årsmøtet 2017
Årsmøtet i 2017 ble avholdt 20 april med 42 medlemmer tilstede.
Medlemmer
Klubben hadde pr 31.12.2017 i alt 568 medlemmer mot 480 på samme tid i fjor. Styret vurderer
fortsatt forskjellige tiltak for å rekruttere flere medlemmer.
Klubbens økonomi
Klubbens økonomi er god.
Regnskapet viser et bra overskudd.
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Overskuddet fremkommer i vesentlig grad ved medlemmers betaling for deltagelse i aktiviteter og ved
klubbens arrangement av stevner for NKK og Oslo Hundeshow.
Innestående i Dnb bank pr. 31.12.2017 er kr. 507.723,48, hvorav kr. 358.152 på sparekonto og kr.
1.900.545,00 i Landkreditt Bank.
Beholdning i grenenes kontantkasser er kr. 2.903,50 (kr.2.246,50 i Bruks og kr. 657.- i Lydighet)
Renteinntektene i bankene er svært lave Totalt for 2017 kr. 21.959,26
Kurssituasjonen
Det har vært stor aktivitet på kursfronten gjennom året, og i tillegg til dette har grenene avholdt
diverse spesialkurs.
Se også KIKs og grenenes egne årsmeldinger.
Sponsoravtaler
Agria
Dyreklinikkene
Felleskjøpet
Se PR sin årsrapport for mer info om de enkelte avtalene
Valgkomiteen for årsmøtet i 2018 har bestått av Helge Holmin og Chatrine Johansen.
Revisor for 2017-regnskapet har vært statsautorisert revisor Langseth Revisjon AS
Stevnearrangement
Klubbmesterskap for LP og AG ble arrangert hver for seg i 2017.
I lp har vi deltatt i NM, Nordisk og VM.
Championater:
I lp har vi fått 2
I Rally har vi fått 3
Se grenkomiteenes egne årsmeldinger for flere resultater og kommentarer.
2017 har vært et aktivt stevne år for klubbens grener og komiteer, som til sammen
har arrangert 5 offisielle ag-stevner, 1 offisielt Rally stevne, 1 offisielt lp-stevne og 5 stevner i Bruks
Sportslig
Oslo Hundeshow ble arrangert i mai på Ekebergsletta. Vi hadde stor deltagelse både fredag, lørdag
og søndag
Bruks
Bruks har vært meget aktive med mange kurs og med organisert trening for sine utøvere.

De enkelte komiteers årsberetninger går nærmere inn på komiteenes arbeid, aktiviteter og resultater
innenfor sine fagområder.

Stovner, 25. mars 2017
Geir Ottesen
(sign.)
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ÅRSBERETNING
AGILITYKOMITEEN STOVNER HUNDEKLUBB 2017

Agilitykomiteen har i 2017 bestått av:
Aina B. Lundkvist, leder, økonomiansvarlig, partitrening og KIK til nov
Jon G. Olsen, nestleder, sekretær, Web-side
Christina Kosinski, instruktøransvarlig, nyhetsbrev fra juli, medlemskontakt og KIK
Roald Sannes, nyhetsbrev til juli
Hege B. Tollefsen, nyhetsbrev fra januar 2018
Stevnekoordinatorer/lagledere:
Små hunder: Dorthea Kvisler til NM og Kristin Bekkevold fra NM
Mellomstore hunder: Liv Ingunn Bråten til NM og Trine Nyberg fra NM
Store hunder: Aina B. Lundkvist
Treningssituasjonen
Pga utbyggingen på Lillo Arena på Grorud har vi trent i hallen hele året på Kløfta – Søndre gård.
Møtevirksomhet og andre aktiviteter
Det har vært avholdt 12 komitemøter, 2 medlemsmøte og 2 møter med instruktørene.
Det har også vært avholdt 2 treningssamlinger med Christina Kosinski, Jon G. Olsen og Aina B.
Lundkvist som instruktører.
Klubbens første sommerkurs ble holdt på Torpomoen i Ål i Hallingdal en uke i juli. Instruktører var
Gondola Guttormsen og Eivind B. Fossum.
Medlemsinformasjon
Det er sendt ut 7 nyhetsbrevene til alle aktive agilityutøvere. I tillegg blir viktig informasjon lagt ut på
klubbens nettsider, sendt ut på mail og lagt ut på Facebook.
Hindermateriell
Vi har i 2017 kjøpt inn ny stige og slalåm, bestilt 2 nye murer og for øvrig vedlikeholdt hinderparken.
Det kom nye, mer detaljerte mål på alle hindrene i desember, med 2 års overgangstid. Komiteen har
kontrollmålt alle hindre, de alle fleste tilfredsstiller de nye målene, noen med mindre endringer. Pølse
er korrigert og nye lengder er laget.

Stevnearrangement
Vi har arrangert 5 offisielle stevner, 3 blåbærstevne og et uoffisielt Gulestevne. De offisielle stevnene
ble arrangert i januar, mars og november på Kløfta. Oslo Hundeshow ble arrangert i mai på
Ekebergsletta. Vi hadde stor deltagelse både fredag, lørdag og søndag. Alle var flinke til å hjelpe så
det ble flott flyt i begge ringene alle dagene.
Vi var teknisk arrangør for agiltyringen på Dogs4All på Lillestrøm i nov. Vi takker alle som var med og
hjalp til, med både pakking på forhånd, etterpå, bygging av baner, hindervakter, ringsekretær,
innroper, speaker, og sekretariat
Klubbmesterskapet ble holdt i august og hadde hele 32 deltakere i 2017. Årets Klubbmestere i small
Kari Torgersen og Pluto, i medium Hanne Skjelstad og Sky, og i large Inger Bakkeby og Tinka.
Dommer var Helge Himle
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Stevnearragementene våre er meget viktige for klubben, både agilityfaglig og ikke minst økonomisk.
Vi er avhengig av stevneinntektene for å kunne holde hall, utstyr og treninger på det nivået vi har.
Nybegynner-introduksjonskurs
Det er holdt 2 nybegynnerkurs, ett i april og ett i oktober, begge med over 20 deltagere. Kursledere
var Kristina Almestad/Karoline Fossli og Aina B Lundkvist/Chanette Skjønberg. Kursene ble arrangert
som helgekurs med 5 påfølgende partitreninger.
Bronsemerkeprøve
Det ble avholdt 3 bronsemerkeprøve, ett i mars, juni og desember med Jon G. Olsen, Christina
Kosinski og Siri Segalstad som dommere.
Treningspartier
Det er holdt treningspartier kontinuerlig på alle nivåer. Alle partier har hatt instruktør gjennom hele
året. Vi har hatt følgende instruktører på kortere eller lengre oppdrag gjennom året:
Kristina Almestad
Kirsten Bjørnelykke
Merethe Eike
Karoline Fossli
Ingrid Frøysa
Ann Kristin Kilde
Christina Kosinski
Aina B. Lundkvist
Jon G. Olsen
Geir Ottesen
Siri Segalstad
Chanette Skjønberg
Kari Torgersen
Irene Yrstad
Sportslige resultater i 2017
Klubbens agilityutøvere har i 2017 gjort det meget bra.
Deltakelse i Norges tropp i Nordisk Mesterskap
Stovner HK hadde med 3 ekvipasjer til Nordisk Mesterskap i Agility som ble arranger i Stockholm,
Sverige. Irene Yrstad med Twix small, Inger Bakkeby med Tinka og Aina B. Lundkvist med Enzo i
large.
Resultater for Stovnerekvipasjer i Norgesmesterskapet 2017
Individuelt:
Small:
Ingen blant de 10 beste

Medium:
Nr. 2 Irene Yrstad m/Lukas
Nr. 4 Ingrid Frøysa m/Tulla
Nr. 8 Elizabeth Wilhelmsen m/Tara
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Large:
Nr. 4 Anne Lene Rønshaugen m/Trixi
Nr. 7 Inger Bakkeby m/Tinka
Lag Small
Nr. 3 ble ”Knøttene”:
Marion Svendsen m/Kida, Kari Torgersen m/Pluto, Dorthea Kvisler m/Nelson, Hilde Røysheim
m/Cindy
Lag Medium
Nr. 1 Norgesmestere ble ”Hot Dogs”:
Ingrid Frøysa m/Tulla, Elizabeth Wilhelmsen m/Tara, Bente Liberg m/Minnie, Anne Ulekleiv m/Robert
Lag Large
Nr. 1 Norgesmestere ble ”Glade Vanvidd”:
Anne Lene Rønshaugen m/Trixi, Martin Bøhmer m/Quiz, Inger Bakkeby m/Tinka, Aina B Lundkvist
m/Isa
Vinner av Kala-trofeet
Large: Inger Bakkeby med border collie Tinka
Hinderpriser 2017
Moelv lørdag i februar i agility:
Stine Haakensen m/Zting
OHS lørdag i mai i agility: Anette og Christian Gjerding med Jax
OODK lørdag sept i hopp: Irene Yrstad med Twix
Stovner i november i hopp: Inger Sørlie med Tia
Bestemannspremie 2017
Small: Irene Yrstad m/Twix
Medium: Irene Yrstad m/Lukas
Large: Inger Bakkeby m/Tinka
Disse har blitt champion i 2017
Agilty Champion
Bente Liberg m/am cocker spaniel Minnie
Trine Stubberud m/sheltie Kaos
Aina B Lundkvist m/border collie Enzo
Stine Haakensen m/sheltie Zting
Hopp champion
Hilde Bakken m/sheltie Singa
Trine Stubberud m/ sheltie Kaos
Aina B Lundkvist m/border collie Enzo
Inger Sørlie m/puddel Ziwa
Stine Haakensen m/sheltie Zting
Christian Fredrik Ekeren m/ dansk svensk gårdshund Jax
Agilitykomiteen ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats gjennom året.
Skal vi kunne gjennomføre aktiviteter i klubben er vi avhening av dere alle.
Agilitykomiteen, Mars 2018
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Årsrapport 2017 fra bruks.
Følgende har blitt gjennomført fra Stovner HK bruks i løpet av 2017:
Komitèmøter:
Det har blitt gjennomført 11 komitèmøter, i tillegg til sommeravslutning og juleavslutning.
Partitreninger høst og vår:
Det har blitt gjennomført partitrening i brukslydighet, rundering, spor og felt.
Feltcup:
Er et samarbeid mellom Stovner HK, Indre Østfold og OODK. Det gjennomføres 2 arrangementer pr
klubb i vintersesongen.
Kurs:
To sporkurs, med Morten Hansen og Jan Gyllensten.
To brukslydighetskurs med Benny Steen og Anne Gry Øyflaten.
To runderingskurs, med Hanna Hagstrøm og Tom Larsen.
Ferdselprøvekurs med Morten Hansen.
Fremadsendingskurs med Hilde Hov.
Prøver:
Ferdeslesprøve
Stevner:
9 mai, Kveldsstevne spor C + D
16 og 17 juni Rundering alle klasser
2 september spor B + A
30 september spor C + D
Treningssamling:
31 mars- 2 april: Stovner HK bruks inviterte til treningssamling på Håverud.
Det ble også avholdt en skogdag, hvor «brukserne» møttes på tvers av grener og ferdighetsnivå.
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Årsrapport 2017 Kurs og Instruktørkomiteen.
Komiteen har bestått av:
Kirsten Bjørnelykke, leder
Trine Røykaas, lydighet
Christina Kosinski, agility
Ann Gry Øyeflaten, bruks
Kurs og treninger
På kurs-siden har det igjen vært stor aktivitet i 2017. Klubbens instruktører har holdt forskjellige kurser
og partitreninger for klubben i løpet av 2017. En meget aktiv gjeng som i tillegg trener egen/e hund.
Kursene har vært avholdt på Lillo Arena, Hvaltjern, Finstadbru, Rommen Skole og Kløfta. Sammen
med partiteningene i agility, bruks, smeller og treningsansvarlige i lydighet har over 40 av SH sine
instruktører vært i sving med å instruere på kurs og partitreninger. Samtidig har vi hatt behov for å
leie inn flere eksterne instruktører til forskjellige kurs i både agility, bruks, lydighet og smeller.
Valpetreff.
Gjennomført jevnlig valpetreff på Grorud for alle valper, med mange herlige valper og deres eiere.
Dette er et samarbeid med Dyreklinikkene som også er vår samarbeidspartner, hvor Stovner
Hundeklubb også har holdt foredrag om hund på Dyreklinikkene for nye hundeeiere.
Friluftslivets dag 2017 på Sognsvann.
Her var det mange som barn som fikk sitt første møte med hund, og det skjedde gjennom lek. Vi
hadde med oss agility hindre, hvor barna fikk prøve seg på agility med en «lånehund», hilse pent på
stor hund og gi «godteri», holde liten hund mens mor eller far tok bilde.
Hvis dere var i tvil det krydde av barn som stod i kø og ventet på sin tur! Hundene var de som måtte
få pause i bland!
Vi arrangerte også spørrekonkurranse med aktivitet, for alle barn som var innom standen og det
vanket premier til alle.
Tusen takk til dere som stilte opp med kunnskap, oppvisning og hunder!
Dogs 4All.
Stovner Hundeklubb hadde en stor stand i salgshallen, hvor vi fikk besøk av mange fremtidige
medlemmer. En liten oppvisning av smeller var det også plass til på standen. En meget aktiv helg for
mange SH`ere.
Gir en stor takk til dere alle!
Ingrid Tapper.
Instruktørhelg med påfyll hadde vi i samarbeid med NKK region Oslo og Akershus. Ingrid Tapper
holdt foredrag med fokus på følgende emner: motivasjon, stress, lek, mentalitet og beskrivninger
Klubbjakker.
Hundeførerjakkene og fleecejakkene fra Canelana har vist seg å være veldig populære blant våre
medlemmer. I vinter ble det igjen en ny mulighet for våre medlemmer å skaffe seg nye jakker.
Takk.
Komiteen benytter anledningen til å takke alle instruktørene som har gjort en kjempejobb for klubben
og sine respektive miljøer. Uten deres innsats ville klubben sett veldig annerledes ut, så tusen takk for
kjempeinnsatsen, dere vet hvem dere er!
Også en stor takk til KIK sine medlemmer og klubbens fag-grener som har bidratt til at jobben i KIK
har vært overkommelig og inspirerende!
Kirsten Bjørnelykke
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Årsmelding fra PR 2017
PR komiteen startet opp i april 2016. Komiteen har ikke hatt noe mandat, og har fått lov til å «lagen
veien mens vi går». Generelt synes vi at det har vært tungt å jobbe i komiteen. Vi sitter med ideer og
er ivrige til å gjøre mer, men får ikke gjennomført det vi ønsker fordi vi ikke får hjelp til det fra
komiteene eller styret. Forslag om aktiviteter for alle i klubben strander fordi ingen ønsker å bidra til
planlegging og gjennomføring. Komiteene er mer opptatt av sitt «fag» enn av klubben som helhet, og
styret har overlatt mye til komiteene. Det tar lang tid fra styret har bestemt at noe skal gjøres til det
faktisk blir gjort. Det er også et problem at vi ikke har et mandat å forholde oss til enda. Vi har også
bedt om å få flere medlemmer i komiteen, men har ikke fått det.
Vi har hatt noen få møter i året som gikk, men det har vært hyppig telefonkontakt mellom komiteens
to medlemmer.
Følgende har vært med i komitéen:
Siri Segalstad (leder) (fra april 2016)
Ivar Nilsen (fra oktober 2016)
Mari Strømseter (gikk ut av komiteen sommeren 2017)
I tillegg har styrets leder Geir Ottesen vært med på noen av møtene.
Vi har gjennomført følgende deltagelse eksternt:
Vi har deltatt på Friluftslivets dag på Sognsvann i september.
Vi har deltatt med flott stand med våre fine rollups på Dogs4All i november. Dette resulterte i
over 50 nye medlemmer fra 2018!
Vi deltok med stand på Groruddagene.
Geir og Ivar har deltatt på mange av valpetreffene til veterinærene.
Vi har følgende sponsoravtaler:
Agria har bidratt med premier til stevnene. De sponset også et «reisestipend» for de tre beste
agilityutøverne gjennom alle våre 5 stevner i 2017. Vinner fikk 5000 kroner, nr. 2 fikk 3000 og
nr. 1 fikk 2000 kroner. Dette gjorde antageligvis at mange meldte seg på alle stevnene våre.
Dyreklinikkene gir store avslag i forebyggende behandling til klubbens medlemmer, samt at
de gjerne kommer på teorikvelder og møter for å fortelle om hund, helse, skader o.l.
Felleskjøpets satsning på hundebutikk på Stovner med planer for utvidelse til flere butikker,
fungerte ikke. Butikken ble nedlagt, og dermed mistet vi avtalen med dem. Til gjengjeld har
Ivar jobbet hardt for å få en avtale med Felleskjøpet på Kløfta. Pga sykdom hos
kontaktpersonen, er avtalen enda ikke signert.
Håpet er at tilbudene gjør at vi beholder medlemmene litt lenger – noe som kan gi mer inntekt
i klubbkassen. Ivar har gjort en kjempejobb med avtaler og oppfølging der.
Vi jobber for at vi skal få til flere avtaler til glede for klubbens medlemmer.
Vi har gjort følgende internt:
Vi har sørget for enhetlig premiering i de fleste grenene på våre stevner i 2018, med håp om
at vi fortsetter med det videre. Resultatet var en bestilling på 750 kilo glass i tre størrelser,
pluss vakre dommergaver, alt fra Magnor. Glassene blir påsatt et plastmerke med SHKs logo
før de blir levert ut som 1., 2. og 3. premier.
Ivar og Geir kjøpte store mengder med bånd og dekken fra Felleskjøpet, og har solgt disse
både internt i klubben og på agilitystevnet i januar 2018.
Vi har ordnet med at det ble juletilbud på varer fra opphørssalget på hundebutikken på
Stovner.
Vi har bestilt «slap-on-reflekser» som har vært delt ut til styre og komitémedlemmer i
julegaven deres, samt at disse skal kunne deles ut på våre stands. Desverre ble de levert for
sent til at vi kunne ha dem på standen på Dogs4All.
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Vi har deltatt på samtlige styremøter og de felles komitémøtene som er i den forkant av
styremøtene.
Vi ønsker:
Vi ønsker å jobbe for at vi kan få gitt tilbud til ungdom med hund, som ikke har økonomi til å
trene. Det er vanskelig å få Barnevernet i tale pga taushetsplikt. På Romerike har vi en kontakt
i klubben, men vi har ikke klart å komme i kontakt med aktuell ungdom. Det vil naturligvis ikke
bli oppgitt til noen hvor mange dette vil gjelde, eller hvem dette er. Agria er villig til å sponse
treningsavgifter til de aktuelle ungdommene som vi finner. Det er også mulig å søke
Romeriksfondet og kommuner om bidrag til dette prosjektet.
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Årsmelding for Lydighet og Rallylydighets komiteen 2017
Lp komiteen har bestått av følgende medlemmer:
Leder og KIK
: Trine Røykaas
Sekretær frem til
: Liz Rognstad
Kasserer
: Ulla Henriksen
Web:
Katja Nielsen
Medlem fra august:
Camilla Rasch

STEVNER
Vi arrangerte 1 offisielt lp stevne i januar med 66 påmeldte og et offisielt Rally stevne i Mai med 81
påmeldte. Dette var Stovner Hundeklubbs aller første Rally stevne og det ble flott suksess
Vi hadde også uoffisielt stevne i påsken, klubbmesterskap og juleavslutning.
TRENINGER
Vi har fått flere nye medlemmer i både RL og LP i 2017 og det har vært godt oppmøte i våre tildelte
tider i hallen. Tirsdagskvelder og torsdagskvelder er det helt klart vært mest trøkk.
Høsten 2017 hadde vi også «hjelpere» i hallen tirsdager og det er stor suksess
Godt med oppmøte på RL i fritreningstidene også, Tirsdagskvelder og søndags formiddag har det blitt
satt opp baner og mange møter opp og miljøet er godt.
HØRING
I januar la Stovner hundeklubb inn tanker angående de nye reglene i rallylydighet. Vi jobbet godt med
å tenke over hvordan det ville være best mulig for RL folket. Noe fikk vi gehør for og andre ting ikke
da de nye reglene nå i skrivende stund har trådd i kraft
KURS
Vi hadde rally kurs i mai
I Februar hadde vi kurs med Liv MV Dowell og Anne Marit Traahold i LP der vi fokuserte mest på kl 1
til 3 og der fikk vi bare gode tilbakemeldinger.
INVESTERINGER
Ingen investering i 2017
CHAMPIONATER
I LP fikk vi 1:

I RL ble det 3 stk :

Else – Helene Nesset og Wixie
Beth Helen Vilbo og Zero
Inger Bakkebu og Tinka
Irene Rogstad Heggen og Ruby
Trine Røykaas og Tingeling

NM i LYDIGHET
I NM finalen hadde vi med 4 ekvipasjer fra Stovner
1: Hege Johnsen og Hermann
2 Kristin Gudem og Haste
11 Anne Lise Ytreberg og Pondus
15 Vivi Sneve og Milas
NM i rallylydighet hadde stovner ganske mange med i NM finalen som bestod av 60 deltagere.
Anne Lise og Pondus fikk Bronseplass og vi GRATULERER stort med supert resultat
NORDISK I LP
Her hadde vi med 2 ekvipasjer
Kristin Nataas Hauger m / Inez som ble nr 7
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Kristin Gudem m/Haste ble nr 10
Norge fikk Lagsølv her
VM I LYDIGHET
Her hadde vi med 3 ekvipasjer
Kristin Nataas Hauger m/ Inez
Hege Johnsen M / Hermann
Kristin Gudem M /Haste
Norge fikk Bronse
GERALISTA 2017
1 Hege Johnsen og Hermann
2 Monica Wickstrøm og Chilli
4 Kristin Nataas Hauger og Inez
5 Hege Johnsen og Lillebror
7 Kristin Gudem og Haste
15 Ann Karin Isaksen og Karma
19 Satu Niemi og Ben
20 Anne Lise Ytreberg og Pondus
REKRUTTER i Lydighet
Her hadde vi Ann Karin Isaksen og Karma
I Landskampen mot Sverige for Rekrutter vant Ann Karin Isaksen og Karma
TALENTER i Lydighet
Her hadde vi Else-Helene Nesset og Wixie
Komiteen ønsker å gratulere alle med supre resultater i året som gikk. Vi i Stovner hundeklubb kan
virkelig være stolte av meget gode ekvipasjer i Lydighet på høyt nivå
I NM hadde vi med 4 av 15 ekvipasjer og Vi GRATULERER Hege Johnsen og Hermann som
Norgesmestere i 2017, Gratulerer også til Kristin Gudem og Haste med sølv i NM
Og I rallylydighet har vi også mange gode ekvipasjer og Vi Gratulerer Anne Lise Ytreberg med en
Flott 3 plass i NM
I 2017 har vi fått mange nye medlemmer og mye skjer i miljøet, og vi er utrolig takknemlig for alle som
stiller opp og hjelper under våre arrangementer. Vi er helt avhengig at frivillige stiller opp!!
Tusen takk til alle som har stilt opp som «hjelpere» og Instruktører slik at medlemmene våre skal føle
seg ivaretatt!
LP Komiteen
v/ Trine Røykaas
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BEHANDLE KLUBBENS REGNSKAP OG REVISORS BERETNING
FOR 2017
se separate dokumenter tilgjengelig på nettet og på møtet.

5

BEHANDLE STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2018
se separat dokument tilgjengelig på nettet og på møtet.

6

INNKOMNE FORSLAG TIL BEHANDLING

7

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2018
Valgkomiteen har ikke levert forslag til personer som stiller til valg
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2018:
7.1 Styret:
Leder: Geir Ottesen – ikke på valg
Nestleder: På valg (2 år)
Sekretær: På valg (2 år)
Kasserer: Oddlaug Askerød – ikke på valg
Styremedlem: Elizabeth Wilhelmsen – ikke på valg
Styremedlem: Merethe Eike – ikke på valg
Styremedlem: På valg (2 år)
Varamedlem: På valg (1 år)
Varamedlem: På valg (1 år)
7.2 Klubbens representant til NKKs region
Styrets leder foreslås valgt som klubbens representant til NKKs region
7.3 Valg av revisor for 1 år
7.4 Valgkomiteen:
1 person på valg (2 år)
1 person gjenværende periode (1 år)

8

FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT FOR PÅFØLGENDE ÅR (2019)
NKK øker sin medlemskontigent med 30,- fra 2018.
Styret foreslår til Årsmøtet å øke SHK sin avgift tilsvarende med kr. 30,- fra 01.01.2019.
Medlemskontigenten blir totalt 550,- pr år

9

Klubbens hederspriser
med utdeling av klubbens hederspriser for 2017

10

Avslutning
Med forslag om utdeling av æresmedlemsskap til Ivar Nilsen og Elizabeth Wilhelmsen
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