Protokoll til årsmøt e 2O21for Toten og Omegn hundeklubb
Organisasjonsnummer: 983258506
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra

1.

mars kl. O9:OO til17. mars kl. O9:OO-

Antall deltagere: 9.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:

l.Apning
Velkommen!
Til digitalt årsmøte der dokumentene kan leses i ro og fred, og deretter stemmes over
VEL MØTT!

Styrets innstilling
Godkjennes
Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for: 8
Antallstemmer mot: O
Antall blanke stemmer: 1
Flertallskrav: Normalt (5O7,
2. Valg av møteteder, referent, tellekorps og

to medlemmer til å undertegne

protokollen
Møteleder: Styret via denne form
Referent: Kristin Lium Mamelund
Tellekorps: Styret

styret
To medlemmer undertegner protokollen: Pga omstendighetene undertegner

Styrets innstilling
Godkjennes
Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for: 7
Antall stemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: Normalt (5O%)
3. Godkjenning av innkalling og saksliste

Ringtrening/Miljøtrening: Aina Rønning
Turgruppe: Linda Rolijordet
l2O2O ble det avholdt 7 styremøter og årsmøte. Grunnet Corona så ble dessverre
juleavslutningen avlyst.
Totenbjeffen er igjen blitt lagt på is i påvente av stoff fra medlemmer og en endret
situasjon med tanke på pandemien.
Det er ryddet opp idet vi hadde stående igjen på Skogstad.
senhøstes startet vi opp med en turgruppe, og har hatt tre gjennomføringer.
Det var ikke søkt om å kunne avholde noe Totenstevne dette året.

Ellers henvises til gruppens beretninger.

Styret

I

Årsberetning hundetrening 2O2O
Aina: Har holdt miljøtreninger og ringtreninger nesten hver tirsdag hele året utenom
ferier.
Årsberetning turgrupp e 2O2O
Det har blitt avholdt to turer i løpet av 2O2O,ledet av Linda Rolijordet og Kristin Lium.
Det har vært med ca.4-5 personer på hver tur, og vi har gått på ulike steder for å få ulike
forstyrrelser fra gang til gang.

Styrets innstilling
Godkjennes
Vedtak
Godkjenning
Antall stemmer for: 7
Antall stemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: N ormalt (5O%)
5. Regnskap for 2O2O budsjett {.or2o.21
Se eget dokument

Styrets innstilling
Budsjett kan endres ved økt forsøk på aktivitet
Vedtak

Godkjennes

Antall stemmer for: 8
Antallstemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: N ormalt (5O7")
6. Handlingsplan 2021
1.

Stimulere til større aktivitet igruppene gjennom mer brukertilpassede tilbud.

2. Arrangere valpeshow på høsten.
3.

Avholde sommer- og juleavslutning i gruppene.

4. Avholde klubbens årsmøte i løpet av mars måned.

5. Markedsføre klubben gjennom media iforbindelse med klubbens stevner og

aktiviteter gjennom tilgjengelige medier.

Avholde aktuelle arrangementer som kan være av allmenn interesse for flertallet av
klubbens medlemmer og hundeeierne i distriktet.
6.

Tilby deltagelse på organisasjonskurs for styremedlemmerved behov/ønske.Aktivt gå
inn for å øke faglig kompetanse på alle plan.

7.

g. Tilby aktivitetskurs for

folk som er gir noe tilbake med tanke på aktiviteten i klubben

9. Samle stoff og kommå ut med Totenbjeffen igjen.

Styrets innstilling
Godkjennes
Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for: I
Antall stemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: Normalt (5O%)
T.lnnkommende forslag
1.TOH ønskerå tilby medlemmer/styremedlemmerå betale NKK- instruktør1 utdanning,
mot atdisse avholder x antall kurs/treninger for klubben
2. TOH ønsker å betale

styretsmedlemmenes NKK avgift.

Dette på bakgrunn av økt NKK avgift og at styremedlemmer ikke ser hensikten i å
fortsette sitt medlemskap i NKK.TOH ønskerå ivareta klubbstyret og klubbens interesse
3. TOH ønsker å dekke instruktørenes kjøring

til og fra kurs/treninger

Styrets innstilling
Styrets mening er at dette vedtas
Vedtak
3

Antall stemmer for: 8
Antallstemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertal lskrav: N ormalt (5O%)

S.lnformasjon om valg. Stemmes iSak 9
Forslag til nytt styre:
Leder: Linda Rolijordet, på valg 2 år

Nestleder: Rune Stenslette, ikke på valg

1

år

Kasserer: Yngve Brovold, på valg 2 år

Sekretær: Kristin Lium Mamelund, ikke på valg

1

år

Styremedlem: APEN| på valg 2 år
_Styremedlem: Aina Rønning, ikke på valg

1 år

Varamedlem: Hanne Kristin Kjeldsberg Odden, på valg'l år
Revisor: Per Olav Tørrisen, på valg 2 år
Vararevisor: Lisbeth Lindgaard, på valg
Leder valgkomite: ÅPf

ru

1

på valg 2 år

Medlem: ÅPeru ikke på valg 1 år
Medlem: UnniSkjæret, på valg 2 år
Varamedlem: Aina Rønning, på valg 1 år

Styrets innstilling
Valgkomiteens forslag
Vedtak
Valgkomiteens innstilling
Antall stemmer for: 8
Antallstemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: Normalt (5O%)
9. Valg av

tillitsvalgte

år

Saksliste
1.

Åpning

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og

to medlemmer til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4.Arsberetning fra styret og gruppenefor2O2O
5. Regnskap for 2O2O og budsjett for 2Q21
6. Handlingsplan for 2021

T.lnnkomne forslag

S.lnformasjon om valg

9.

Valg

Styrets innstilling
Godkjennes
Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for: 7
Antallstemmer mot: O
Antall blanke stemmer: O
Flertallskrav: Normalt (5O%)
4. Årsberetning fra styret og gruppen e tor 2O2Q

Årsberetning fra styret
Styrets å rsberetnin g for 2O2O
Arsmøtet ble avholdt 30. Januar på Badeland Gjestegård
Klubbens styre har i perioden bestått av følgende:

Leder: Yngve Brovold
Nestleder Rune Stenslette
Kasserer: Linda Rolijordet
Sekretær Kristin Lium Mamelund
Styremedlemmer:

U

nni Stensvold

Aina Rønning

Varamedlem: Karianne Stenslette

Følgende ble valgt:
Styreleder: Linda Rolijordet
styremedlemmer: Aina Rønning, Rune stenslette, Kristin Lium,yngve
Brovold,Åpen
Apen
Varamedlem: Hanne Kristin Kjel{sberg Odden
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