
HEDMARK HAREHUNDKLUBB 

ÅRSMØTEREFERAT 

SLOBRUA, 27. FEBRUAR 2020 

 
Sak 1. Åpning: 

Leder Even Teserud ønsket kl.19.00 de 23 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: 

Even Teserud ble valgt som møteleder. 

 

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

Thomas Kristiansen ble valgt som referent, mens Gunnar Hartmann og Svein Tore 

Kristiansen ble valgt til å underskrive protokollen. Geir Bakkestuen og Trygve Fagersand ble 

valgt som tellekorps.  

 

Sak 6. Årsberetning 2019: 

Even Teserud leste beretningen. Ingen bemerkninger til denne. 

  

Sak 7. Regnskap 2019:  

I kasserer sitt fravær, leste Even Teserud opp regnskapet for 2019. Dette viser et regnskap 

med et underskudd i beretningsåret på kr. -23 980 (budsjettert 2019 = 6100,-). Dette skyldes i 

hovedsak innkjøp av nytt datautstyr og tilhenger for varer/premier. I tillegg er det foretatt en 

skikkelig vareopptelling. Foreningen har ved årsskiftet en beholdning på kr. 197.585,-. 

Regnskapet er for øvrig revidert og funnet i orden. 

 

Budsjett for 2019:  

Even Teserud redegjorde også for dette. Det budsjetteres med et overskudd på kr 17 100 for 

2020. 

Regnskap og budsjettforslag godkjennes, med følgende endring: 

Det bemerkes at man bør øke budsjett for møteutgifter til 40 000,-. 

 

Sak 8. Kontingent 2020 

Kontigenten for 2021 blir uendret. 

 

 

Sak 9. Innkomne forslag: 

 

Sak 1 – «Vi foreslår å tilføye i vedtektene til klubben at for Klubbmesterskap småhund og 

støver skal prøven minimum gås til premiering for vinnerene. Klubbmester blir ikke kåret 

hvis ikke premiering oppnås.» 

 

GODKJENT 

 



Sak 2 - «Vi foreslår å tilføye i arbeidsoppgavene til Valgkomiteen at følgende komiteer skal 

velges for 2 år og er Valgkomiteens ansvar: 

Utstillingskomite – 5 personer 

Jaktprøvekomite – 3 personer 

Festkomite – 3 personer»  

 

GODKJENT med følgende tilføyning: «medlemmer av komiteene skal være med i styret – en 

fra hver komite skal være med i styret. Komiteer velges for ett + to år til årsmøte 2021. Leder 

av hver komite skal sitte i styret og har ansvar for budsjett mm. innad i komiteen.»  

 

   

 

Sak 10. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av leder Geir Bakkestuen, Per Erik Hanstad og Arild Fjeldstad. 

 

Leder:   Even Teserud (ikke på valg, har igjen 1 år) 

Nestleder:  Tony Larsen (velges for 2 år) 

Sekretær:  Thomas Kristiansen (ikke på valg, har igjen 1 år) 

Kasserer:  Espen Kolloen (velges for 2 år) 

Styremedlem:  Ståle Glad-Iversen (velges for 2 år) 

Styremedlem:  Jan Olav Østli (ikke på valg, har igjen 1 år) 

Styremedlem:  Erlend Øverby (velges for 2 år) 

Varamedlem:  Per F. Heramb (velges for 1 år) 

Varamedlem:  Kai Bakke (velges for 1 år) 

Varamedlem: Inger Haugland (velges for 1 år) 

 

Revisor:  Frank Lundby (velges for 1 år) 

Revisor:  Kjetil Stubsveen (velges for 1 år) 

Varamedlem:  Halvor Haug (velges for 1 år) 

 

Valgkomite: 

Leder:   Per Erik Hanestad 

Medlem:  Arild Fjeldstad 

Medlem:  Nils K. Skjæret (nytt medlem etter benkeforslag) 

 

Jon Bruno Slåttbakken valgt som vara til valgkomiteen.  

 

Møteleder Teserud takket for seg og hevet møtet 20.00. 

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

 

 

Referent Thomas Kristiansen 

 

 

Sign       Sign 

Svein-Tore Kristiansen    Gunnar Hartmann 


