
 

 

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  

  
Tid: Mandag 7. oktober 2019  
Sted: Klubbhuset Ormlia  
Tilstede: Styret Roger, Anita G, Joakim, Birgitte

 
 
Saker til behandling: 
 
__/19 Valgkomiteen 
 
Valgkomiteen har bedt om tilbakemelding fra styret om det er noen av de som er på valg som 
ønsker gjenvalg. Eventuelle andre endringer. 
 
Verv   Navn    Rolle  På valg 

Leder   Roger Gjødingseter    På valg 

Nestleder  Tom Bremnes      Ikke på valg 

Styremedlem  Anita Berntsen   Sekretær  Ikke på valg 

Styremedlem  Anita Gundeid   Kasserer På valg 

Styremedlem  Anne Karin Larsen Johansen   På valg 

Styremedlem  Lilli Bergsjøbrenden  Referent  Ikke på valg 

Varamedlem  Birgitte Furulund    På valg 

Varamedlem  Joakim Tur   IT-ansvarlig  Ikke på valg 

 

Valgkomitee  Aina Nordahl     På valg 

Valgkomitee  Solveig Amundsen    På valg 

Valgkomitee  Mette Smedby      Ikke på valg 

Varamedlem  Cecilie Nordahl      Ikke på valg 

Revisor   Geir Woldseth     På valg 

 

 

Kommentar: 

Roger Gjødingseter, Anita Gundeid, Anne Karin Larsen Johansen og Birgitte Furulund tar ikke gjenvalg. 

 

 

__/19 Hallen 
 
Ny treningsavgift for hallen forfaller 1. november. Det ble utsatt grunnet hundesykdommen som 

har vært siden august. 

 

Innstilling: 

Joakim sjekker med Spond og Deltager.no i forhold til måter for innbetaling, samt enklere for 

kort/bevis til deltakere. 

  



 

 

__/19 Årsmøte forberedelse 
 
Klubbens vedtekter vedrørende innkalling: 
§3-3 Innkalling Årsmøtet  
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. 
Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. 
Med innkallingen skal følge: 

- Dagsorden 
- Årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Budsjett for neste år 
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må 

være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 
 

Det sendes ut melding til ansvarlige for gruppene og stevneansvarlig om at frist for innsendelse av 
årsberetning til styret er innen den 2. desember. 
 
Frist for forslag til kandidater til valg, forslag eller saker som ønskes behandlet må være styret på 
styrets e-post styret@ehk.no  i hende før mandag 20. januar. 
 
Styret går gjennom det som skal følge innkallingen på neste styremøte. 
 
 
__/19 Søknad om stevner i 2021 
 
Frist for søknad om stevner i 2021 er straks og styret må bestemme om vi skal søke om 
agilitystevnet og høststevnet. Problemer som klubben har hatt de siste årene med å få 
medlemmer til å stille opp på dugnad gjør avgjørelsen vanskelig. 
 
Joakim sjekker korrekte datoer hos NKK og styret avtaler på chat hvis fristen er før neste 
styremøte. 
 
 
 
__________________________   ___________________________ 
Roger Gjødingseter     Anita Gundeid (ref) 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Joakim Tur      Birgitte Furulund 
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