
HEDMARK HAREHUNDKLUBB 

ÅRSMØTEREFERAT 

MYKLEGARD, 9. APRIL 2019 

 
Sak 1. Åpning: 

Leder Even Teserud ønsket kl.19.00 de 33 fremmøtte velkommen. 

 

Sak 2. Godkjenning av møteinnkalling:  

Medlemmene har fått innkalling per e-post og det er publisert på hjemmesiden. Ingen 

bemerkninger til møteinnkallingen. 

 

Sak 3. Godkjenning av dagsorden:  

Ingen bemerkning til dagsorden. 

 

Sak 4. Valg av møteleder: 

Geir Wiik ble valgt som møteleder. 

 

Sak 5. Valg av referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen:  

Thomas Kristiansen ble valgt som referent, mens Asle Wik og Espen Kolloen ble valgt til å 

underskrive protokollen. Per Fredrik Heramb og Gunnar Hartmann ble valgt som tellekorps. 

 

Sak 6. Årsberetning 2018: 

Geir Wik leste beretningen. Det kom noen bemerkninger til denne: 

  

* På Elverumsutstillingen gjelder kun gruppe 6 (ikke 4) 

*Dressurkurs bør være med i årsberetningen 

 

Sak 7. Regnskap 2018:  

I kasserer sitt fravær, leste Thomas Kristiansen opp regnskapet for 2018. Dette er for så vidt et 

positivt regnskap med et driftsoverskudd i beretningsåret på kr. 15.219 (budsjettert 2018 = 

2300,-). Foreningen har ved årsskiftet en beholdning på kr. 201.694.. 

Regnskapet er for øvrig revidert og funnet i orden. 

 

Arild Nygård fra Norsk harehundklubbers forbund har kommentar til at vi må huske på å søke 

midler fra NKK på tildelte midler.  

 

Budsjett for 2019:  

Thomas Kristiansen redegjorde også for dette. Det budsjetteres med et overskudd på kr 6 100 

for 2019. 

Regnskap og budsjettforslag godkjennes. 

 

Sak 8. Kontingent 2020 

Kontigenten for 2020 blir uendret. 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 9. Innkomne forslag: 

 
«Foreslår å endre på vedtektene slik at Hedmark harehundklubb kan velge å benytte eksternt firma 
til å føre regnskap for klubben. I dag må det slik jeg har forstått det velges egen kasserer. Med alle 
regler rundt føring av regnskap mener jeg det kan være betryggende for klubben at denne 
funksjonen utføres av ett regnskapsfirma. Dagens kassererfunksjon kan da erstattes med en som har 
ansvar for håndkasse og levering av bilag etc. til eksternt regnskapsfirma. 
Med hilsen 
Geir Bakkestuen» 

 

Styrets innstilling til forslaget er å endre vedtektsteksten til følgende: 

«Styret kan selv velge å bruke ekstern regnskapsfører.» 

 

Det ble noe diskusjon rundt forslaget, men til slutt ble det enighet om at forslaget støttes.   

 

Sak 10. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av leder Geir Wiik, Geir Bakkestuen og Per Erik Hanstad, med vara 

Asle Wik. 

Ett foreslått varamedlem har ikke betalt kontingenten når årsmøtet holdes og nytt forslag fra 

valgkomite er Espen Kolloen. 

 

Leder:   Even Teserud (velges for 2 år) 

Nestleder:  Marianne Grønvold (velges for 1 år) 

Sekretær:  Thomas Kristiansen (velges for 2 år) 

Kasserer:  Jan Gudbrandsen (velges for 1 år) 

Styremedlem:  Anne Gjulem (velges for 1 år) 

Styremedlem:  Jan Olav Østli (velges for 2 år) 

Styremedlem:  Vegar Skar (velges for 2 år) 

Varamedlem:  Hans Olav Engen (velges for 1 år) 

Varamedlem:  Jon Anders Rundberget (velges for 1 år) 

Varamedlem: Espen Kolloen (velges for 1 år) 

 

Revisor:  Frank Lundby 

Revisor:  Kjetil Stubsveen 

Varamedlem:  Halvor Haug 

 

Valgkomite: 

Leder:   Geir Bakkestuen 

Medlem:  Per Erik Hanstad 

Medlem:  Arild Fjelsdtad (nytt medlem etter benkeforslag) 

 

Møteleder Wiik takket for seg, og overlot ordet til leder Even Teserud som hevet møtet 20.30. 

Etter møtet var det utdeling av blomster, bevertning og mulighet for fri prat.  

 

 

Referent Thomas Kristiansen 

 

 

Sign       Sign 

Espen Kolloen     Asle Wiik 


