
 
Protokoll: 
 
Årsmøte i Hakadal Sledehundklubb den 19.5.2015 
 
 
Sak 1.  
Opptelling av de stemmeberettigede medlemmer. Godkjenning av 
de stemmeberettigede:  
 
9 stemmeberettigede tilstede 
 
Sak 2.  
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
 
Godkjent. 
 
Sak 3.  
Velge ordstyrer, referent, tellekorps, og 2 representanter til å  
underskrive protokollen.  
 

• Ordstyrer: Torunn Garder 
• Referent: Henning Berg 
• Tellekorps: Per Olav Gausereide 
• Underskrift protokoll: Håvard Dille, Veslemøy Jarmann 

 
 
Sak 4.  
Behandle klubbens årsmelding.  
 
Godkjent.  
Ingen kommentarer. 
 
 
Sak 5.  
Behandle klubbens årsregnskap.  
 
Godkjent.  
 
 
 



Sak 6.  
Budsjett for 2016 
 
Budsjettet ble vedtatt med følgende endringer:  

• Budsjettforslagets post for kostnader knyttet til Seminaret økes 
fra 50`til 80 000,- Kr.  

• Posten for arrangementsutgifter økes fra 5 000,- til 6 000,- Kr 
• Posten for leie av lokale til klubbmøter økes fra 1000,- til 3 000,- 

kr.  
Budsjett enstemmig vedtatt med disse endring og tilføyelser.  
 
 
Sak 7.  
Behandle innkomne forslag.  
 

1. Forslag fra Johanne Sundby: 
Forslag: 
 
Hakadal Sledehundklubb oppfordrer klubber og NHF som lager korte løp å 
forsøke å få til egen klasse for NKK registrerte polarhunder. Hakadal går ikke 
inn for egne klasser i lange løp, men oppfordrer de som lager lange MD løp og 
LD løp til å la de kjørerne som stiller med slike hunder få lov til å skrive RNB 
etter navnet sitt, slik at raseklubbene evt. kan premiere RNB prestasjoner selv, 
ut fra å se resultatene på løp. 
 
Begrunnelse. Det er en pågående debatt om egne klasser. IFSS pålegger oss 
å ha det i VM. Ikke spesielt vellykket. Synes NHF bør inngå kompromiss slik at 
vi slopper dumme debatter. Men får alle med på løp. Mange Siberiankjørere 
ønsker å kjøre slike løp – også uten klasser, men liker å bli identifisert. 
 
Årsmøtet oppfordrer forslagsstiller til å forenkle forslaget, og 
sette det opp punktvis slik at det kan stemmes over punktvis, og 
evt fremmes på Tinget. 
Hakadal Sledehundklubb vil gå inn for å markere renrasede 
spann på alle lister knyttet til Hakasleppet. 
 
Forslaget enstemmig nedstemt. 
 

2. Forslag fra Henning Berg. 
Forslagsstiller valgte å omformulere forslaget. 
Forslag:  
Det opprettes en egen komitè for planlegging og gjennomføring av 
Hakasleppet bestående av 4 medlemmer, derav 1 leder. 



Valg av Hakasleppet-komitè gjøres første gang på årsmøtet i 2016. Komitèen 
velges for 1 år av gangen. 
 
Vedtatt: 8 stemte for og 1 var avholden. 
 

3. Forslag fra Henning Berg. 
Forslag:  

Styret avsetter i hvert regnskapsår, Nkr 50 000,- på en aktivitetskonto. Formålet 
med aktivitetskontoen er å sikre likviditet og effektiv drift til Hakadalseminaret, og 
Hakasleppet. Lederne av seminarkomitèen og Hakasleppetkomitèen gis tilgang til 
kontoen. I etterkant av arrangementene skal fullstendig arrangementsregnskap og 
økonomisk overskudd overføres til styret og klubbens hovedkonto. 

 

 
Forslaget nedstemt: 2 for, 3 mot, 4 avholdene. 
 
 

4. Forslag fra Henning Berg: 
 
Forslag nr. 3 tas inn som vedtekt nr. 8 i ”vedtekter for Hakadal 
Sledehundklubb”. 
 
 
Forslaget utgår da det er knyttet til forslag 3. 
 

5. Forslag fra Henning Berg: 
 
Støttemedlemskap, støtt løypekjøringa kr. 200: Tas inn i vedtekt nr. 6.  
 
 
Vedtatt enstemmig. 
 

6. Forslag fra Henning Berg. 
 
Forslag til endringer i klubbens lover og vedtekter. Forslagene stilles for å 
tilpasse klubbens lover og vedtekter til den aktiviteten klubben har i dag. 
 
Vedlagt er klubbens lover og vedtekter med foreslåtte rettelser og endringer: 
 
Vedtatt enstemmig. 

 
 
 



Sak 8.  
Eventuelle instruksjoner til våre tingrepresentanter.  
 
Ingen. 
 
Sak 9.  
Fastsette medlemskontingent  
 
Forslag om å beholde denne uendret. 
 
 Vedtatt enstemmig.  
 
 
Sak 10.  
Valg 
 
Valgkomiteens har bestått av: Didrik Lindeberg Sand, Elisabeth Edland, 
  
Valgkomiteens innstilling manglet kandidat til vervet som kasserer. 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Styret:  
 
Leder: Robert Hallingfoss (Ikke på valg)  
Nestleder: Morten Borgen (Valgt for 2 år.)  
Kasserer:________________ ( Står åpen) 
Sekretær: Inger Johanne Lundgren (Går inn for Torunn Garder)  
Seminarleder: Snorre Næss (Valgt for 2 år. Tiltrer 1. jan 2016) 
Aktivitetsleder: Håvard Dille (Ikke på valg) 
Redaktør: Torunn Garder (Valgt for 2 år) 
Festkomitèleder/ Vara til styret: Arild Stangenes (Valgt for 1 år.)  
 
Torunn Garder går ut av vervet som sekretær og tar nyvalg som redaktør. Inger 
Johanne Lundgren velges inn som sekretær for 1 år. Snorre Næss sitter som 
seminarleder i inneværende periode og velges for 2 nye år for å komme inn på 
riktig valgår.(Seminarleder velges i hht klubbens lover på årsmøtet i år med 
oddetall). 
 
Styremedlemmer som gikk ut av styret: Henning Berg, Irene Kastner. 
 
Komitèmedlemmer. (Alle velges for 1. År)  
 
Arrangementskomitè: Arne Iversen, Sverre Ekra  
Seminarkomitè: Nina Skramstad, Svein Dufseth, Trond Morten Helgesen  
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