
Referat årsmøte Trøndelag DHK  
 
Dato: 31.01.2014 
Tid: kl 19.00 
Sted: Stormyra grendehus, Spongdal 
 

Saksliste 
 

1. Valg av møteleder 

I. Geir Haugum 

2. Godkjenne innkallingen 

a. Ok  

3. Valg av referent 

a. Line Ølstøren 

4. Opptelling av antall stemmeberettiget og antall møtte uten stemmerett 

a. 24 med stemmerett 

b. 5 uten stemmerett  

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

a. Maja Ravlo og Trine Opdahl 

6. Valg tellekorps 

a. Frank Andersen og Karl Ove Finnes 

7. Godkjenne sakslisten 

a. Ok 

8. Styrets årsberetning 

a. Ok 

9. Årsregnskapet med revisors beretning 

a. Ok 

10. Forslag og saker som står oppført på dagsorden 

a. Innmeldt av styret: Forslag til endringer i vedtekt ang. honorar 

Dagens ordlyd: 

Honorar til kasserer kr 3000,-, webmaster kr 3000,- 

Bakgrunn: 

Hensikten med gammel ordning er å dekke utgifter kasserer og webmaster har i forbindelse med sine 

respektive verv. For kasserers del skal honoraret blant annet dekke ekstra skattetrekk i forbindelse 

med tilknytning av klubbkonto med innskudd. Webmaster skal få dekket tellerskritt i forbindelse med 

bruk av internett. Disse utgiftene er i dag ikke lenger reelle. Konto er knyttet til klubbens 

organisasjonsnummer og kasserer vil følgelig ikke få kontoen med personlig skatteberegning. 

Kasserer beholder dog 1000 kr i honorar på grunn av stor arbeidsmengde. Webmasteroppgaven er i 

dag trukket inn i styret og med dagens oppkobling mot internett brukes det ikke tellerskritt. Utgifter 

til drift av nettside belastes klubbens konto. 



Trøndelag Dachshundklubb dekker et stort distrikt, og styremedlemmer har potensiell lang reisevei 

for å stille til ordinære styremøter. Ny ordning er ment å dekke noen av de utgiftene 

styremedlemmer får, som for eksempel bompenger, ved å ta på seg verv i klubben. 

Forslag ny ordlyd: 

Det settes av kr 6000,- til styrehonorar i årsbudsjettet og det fordeles på følgende måte: 

styremedlem får kr 100,- pr møte, varamedlem får kr 50,- pr møte, varamedlem som stiller for 

styremedlem får kr 100,- pr møte. Honorar ytes kun for ordinære styremøter med deltagelse. 

Kasserer får 1000 kr i tillegg. Honorar utbetales ved regnskapsårets slutt. 

Forslag til endring fra Årsmøtet: [..]varamedlem får kr 50,- pr møte[..] endres til kr 100,- 

[..]varamedlem som stiller for styremedlem får kr 100,- pr møte[..] strykes. 

Endring enstemmig vedtatt. 

Ny ordlyd foreslås: 

Det settes av kr 6000,- til styrehonorar i årsbudsjettet og det fordeles på følgende måte: styremedlem 

og varamedlem får kr 100,- pr møte. Honorar ytes kun for ordinære styremøter med deltagelse. 

Kasserer får 1000 kr i tillegg. Honorar utbetales ved regnskapsårets slutt. 

Endring i vedtekt enstemmig vedtatt. 

 

11. Valg 

 

 Leder: Anne Kari Ravlo, ikke på valg       1 år 

 Nestleder: Sturla Ølstøren, gjenvalg       2 år 

 Styremedlem Trine Opdahl, Ikke på valg      1 år 

 Styremedlem Greger Hellem, tar ikke gjenvalg.  

o Ny: Frode Trangmyr        2 år 

 Styremedlem Kine H Ølstøren, ikke på valg      1 år 

 

 Varamedlem Bernt O Ravlum, tar ikke gjenvalg.  

o Ny: Eirin Bøgseth        1 år 

 Varamedlem Sturla Røstadli, tar ikke gjenvalg.  

o Ny: Guri Storborg        1 år 

 

 

 Revisor Metter Graffer, ikke på valg       1 år 

 Vararevisor, gjenvalg          1 år

         

 

Valgkomite: 

 Jenny Slind, tar ikke gjenvalg.  

o Ny: Line Ølstøren        2 år 

 Geir Haugum (leder 2014)        1 år 

 Erik Kvam, ikke på valg         1 år 

 Vara: Tone Wagtskjold, tar ikke gjenvalg. 

o Ny: Kjell Idar Moen        1 år 



RS-forslag 

Leder Anne Kari Ravlo          1 år 

Nestleder Sturla Ølstøren          1 år 

 

Årsmøtet hevet kl 19.45 

 

Protokollen er underskrevet av Trine Opdahl og Maja Ravlo (Mrk: Dette er en avskrift. Protokollen er 

korrekt undertegnet) 

 

Etter årsmøtet ble avgående tillitsvalgte takket av med en påskjønnelse, og diplomer tildelt 

medlemmer som har oppnådd min. 1. pr drev. Påskjønnelse også til NM-vinner, drev. 

Kåring av Årets hunder TDHK: 

Årets drevhund 2013: 

Nordanbergets Mikko (FIV-11 FIJ(D)CH FI JCH 

Falkmarkens Falcon - F NJ(D)CH Nordanbergets Gilly) 

Eier: Kine & Sturla Ølstøren 

 

Årets sporhund 2013: 

Skovard`s Anna Karenika (LUXJCH NLJCH NLCH NLW-06 Alaric Rufus Vant't Woeste Huys – Int. N S 

UCH NVCH Ved Skoven`s Zaphira)  

Eier/oppdretter Irene Krogstad. Fører Erik Muan  

 

Årets Utstillingshund 2013: 

INT NORD UCH NVCH Skovard`s Fiesta De La Nuevo (ESPCH PTCH ARGCH WW-05 DKCH, C.I.B Adios-

Peseta de la Beltraneja – Int. N S UCH NVCH Ved Skoven`s Zaphira) 

Eier/oppdretter Irene Krogstad 

 

Loddsalg: 4950,- 

 

 

 

  

 

 

 


