
 

 

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  
  

Tid:  9. desember 2019 

Sted:  Ormlia  

Tilstede: Roger Gjødingseter, Anne Karin Larsen Johansen, Joakim Tur, Anita Gundeid (referent) 

 

 
Saker til behandling: 
____/19   NYE VEDTEKTER/LOVER - NKK 
____/19 ÅRSMØTET 

____/19 MAIL FRA MEDLEM 

 

 
__/19 NYE VEDTEKTER/LOVER - NKK 
 

Styret hadde gjennomgang av den nye lovmalen fra NKK og inntok den i klubbens lover. 

NKK kaller dette lover og ikke vedtekter, og styret ser det hensiktsmessig at vi også gjennomfører dette. 

Klubbens vedtekter ersattes heretter med Klubbens lover. 

 

De nye lovene blir lagt med som årsmøtesak fra styret og skal behandles på klubbens ordinære årsmøte 24. 
februar 2020. jf. lovmalens § 6-1. 

Etter årsmøtet skal de nye lovene sendes NKK for godkjenning.  

 

 

__/19 ÅRSMØTE 
 

Styret gikk gjennom plan for årsmøtet og dato er fastsatt til 24. februar 2020. 

Ifølge lovene skal årsmøtedato bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. 

Varsel om fastsatt dato vil bekjentgjøres via klubbens hjemmeside, facebook-side og det vil sendes e-post 

til alle medlemmene i løpet av denne uken. 

 

Innkalling skal sendes med minst 2 ukers varsel. Styret vil sende ut innkalling med de nødvendige 

dokumenter rundt den 27. januar 2020. Utsendelse vil være via e-post til medlemmene (ref medlemsliste 

fra NKK) og legges på klubbens hjemmeside. Det vil bli oppfordret til at medlemmene printer ut sitt eget 

eksemplar av dokumentene og tar med seg til årsmøtet. 

 

Ved innkallingen skal følge: 

- Saksliste 

- Årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Budsjett for neste år 

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forlag fra medlemmene må 

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

- Forslag til kandidater vil valgene. Forslag til kandidater må være Valgkomiteen i 

hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 

 

Styret sender mail til gruppeansvarlige og minner om Årsberetning for gruppen som må være sendt på 

styrets mail styret@ehk.no senest 31.12.2019. 

mailto:styret@ehk.no


 

 

 

Agilitystevnet/Romeriksstevnet som ble avholdt i mai 2019 – hvem skriver årsberetning for 

dette stevnet. 

Styret kontakter Ragnar om han var stevneleder og kan lage årets beretning. 

 

Styrets beretning skrives og gjennomgås av alle i styret før neste styremøte. 

 

Oppdatert medlemsliste printes ut fra NKK sin side dagen for årsmøtet. 

 

__/19 MAIL FRA MEDLEM 
 

Saken gjelder IPO/IGP trening i hallen og styret har i den senere tid fått flere henvendelser fra både 

medlemmer og ikke medlemmer om ønske om å trene IPO/IGP i hallen. Styret har kontaktet NKK i denne 

saken og fått informasjon at det er strenge regler for denne form for trening. Gruppe C krever godkjent 

område, godkjent instruktør osv.  

Styret anser ikke denne form for trening i tråd med klubbens vedtekter og ifølge NKK kan styret bestemme 

at gruppe C trening av IPO/IGP ikke er lov på vårt område. Alle henvendelser har fått informasjon om dette. 

 

Styret har den 30.11.19 mottatt mail fra et medlem om mulig anmeldelse av styret i EHK til politiet for 

«offentlig trakassering av en av klubbens medlemmer og samtidig tar det videre til overordnet 

instanser». 

Medlemmet beskylder styret for å ha utført personangrep på vedkommende. Videre at styret har 

formidlet at vedkommende driver uetisk trening. At dette vil skade vedkommendes kennel og rykte 

som seriøs kennel.  

 

Styret har vurdert saken og kan ikke se seg enige i denne påstanden.  

Det ble fra styrets side på facebook opplyst om at IPO/IGP trening ikke var ønskelig i vår hall. Videre ble det 

informert om at lydighetsdelen i IPO/IGP trening er fullt lov, men det er skarptreningen i gruppe C som ikke 

er ønskelig. Styret har ikke ytret noe om hverken medlemmet kennel, treningsmåte eller på noen annen 

måte skrevet nedsettende om medlemmet. 

 

Styret forsøker å få til et møte med medlemmet i nærmeste fremtid.  

Blir det ingen enighet vil styret sende saken over til NKK Juridisk avdeling for bistand. 

 

Neste styremøte mandag 13. januar 2020 kl. 19.00. 

 

 

Eidsvoll Hundeklubb 
Dato: 9. desember 2019 

 

 

Roger Gjødingseter   Anne Karin L. Johansen  Joakim Tur 

        Sign         Sign         Sign 

 

 

 

Anita Gundeid 

        Sign 

 


