Innkalling til årsmøte i Voss hundeklubb
tirsdag 14. mars kl 19 på Peppes Pizza
(er du heldig så kanskje vert det noko godt å putta i magen og)

Saksliste:
1. Opning av møtet
2. Konstituering
a. Registrering av frammøtte
b. Val av møteleiar
c. Val av referent
d. Val av representar til å underteikna protokollen
e. Val av tellekorps
f. Godkjenning av innkalling
g. Godkjenning av saksliste
3. Årsmeldingar
4. Rekneskap
5. Budsjett
6. Årskontingent
7. Val

Sak 3: Årsmeldinger
Årsmelding frå styret
Styret har i 2017 bestått av følgjande:
Leiar:
Nestleiar:
Skrivar:
Kasserar:
Styrerepr. Agility:
Styrerepr. Bruks
Styrerepr. Jakt
Styrerepr. Lydigheit
Agilitykomiteen:
Ingvild Eikeland
Hanne Lie
Brukskomiteen:

Hilde Gunn Stenseth
Rønnaug Nesheim
Ingunn Kvåle Moseid
Eli Mokleiv
Ingvild Eikeland
Siv Jøssang Shields
Øyvind Kristiansen
May-Britt Kobbeltvedt

Siv Jøssang Shields
Gunnvor Rogne Nilsen
Jaktkomiteen:
Øyvind Kristiansen
Arnt Inge Lekve
Lydigheitskomiteen:
May-Britt Kobbeltvedt
Silje Himle
Revisor:
Ingvild Eikeland
Bjarte Bystøl
Valkomiteen:
Jarle Rogne
Synnøve Rogne Lindstad
Jan Erik Grande
Styret har i 2018 hatt 5 møter, 22 saker og nokre saker pr e-post. Klubben nådde i 2018 over
200 medlemer. Me har også i 2018 hatt stor aktivitet i klubben både med stemne,
mentalhelsetest, kurs, og temakveld der me leigde inn foredragshaldar for å gje oss nokre tips
innan førstehjelp på hund. Det vart også arrangert kurs for ansvarlege for mandagstreningane
for å gje litt inspirasjon og nye tips om trening/treningsmetodar. Komiteane og andre
medlemmer/hjelparar har hatt ansvaret for å gjennomføra dette, og dei gjer alle ein fantastisk
innsats.
Også i 2018 har Komiteen for eit fast trenings- og stemneområde for klubben jobba med
denne saka. Dei har vore, og er i, dialog med kommunen og fleire grunneigarar av aktuelle
område. Arbeidet pågår framleis.
Faste treningar i regi av klubben:
Måndag:
Kvardagslydigheit og sosialisering Tvildemoen og Ridehallen
Tysdag:
Agility
Tvildemoen og Ridehallen
Onsdag:
Spor/Rundering
Torsdag:
Konkurransetrening i lydigheit og rallylydigheit, Tvildemoen og Ridehallen
Fredag:
Brukslydigheit og Blodspor (etter avtale)
Laurdag:
Rundering

Årsmelding fra agilitykomiteen 2017
Årsmelding fra agilitykomiteen 2018
Agilitykomiteen har vært sammensatt av: Ingvild Eikeland og Hanne Lie
Det har ikke vært formelle møter i komiteen løpet av året. Det har vært kontakt på treninger,
telefon og mail.
Treninger
Hovedoppgaven har vært å gjennomføre treningene slik at alle kjenner seg velkommen og får
trent på det nivået de er. Vi har hatt faste treninger tirsdager 18-20, nybegynnere med
instruktør og viderekomne parallelt. Vi har hatt godt oppmøte på alle treningene.
Vi har som tidligere år leid ridehallen et par helgedager i februar-april for å få trent innendørs.
Annenhver mandag på vinteren har ridehallen vært disponibel for trening fra kl. 20-21.
Kurs
Vi har avholdt introduksjonkurs for nye ekvipasjer både vår og høst. Kursene har vært
fulltegnet og instruert av klubbens egne medlemmer.
Stevne
Vossastevnet ble arrangert 26.-27. mai. Stevnet ble holdt under flotte omgivelser på
Prestegardslandet i over 30 grader. Stevnet ble en stor suksess med over 100 deltagende
hunder som gikk opptil 8 konkurranser hver totalt. Det er en liten utfordring å få tak i nok
frivillige i en liten klubb som Voss Hundeklubb, men komiteen er imponert over innsatsen og
alle som stilte opp. Deltakere fra andre klubber stilte også opp.
Totalt sett ga stevnet et overskudd på ca. 40.000 kroner.
Hendelser og planer etter årsskifte
Vintertreninger i ridehallen ble videreført fra 2018 med annenhver mandag.
Det vil bli arrangert nytt introduksjonskurs så tidlig som mulig når Tvildemoen kan benyttes
igjen. Det blir også vurdert andre kurs.
25.-26. mai blir årets Vossastevne arrangert nok en gang på Prestegardslandet. Det er planlagt
et stort stevne og klubben er avhengig av hjelp fra frivillige for å klare å gjennomføre dette.
20.02.18
Ingvild Eikeland

Årsrapport 2018 for Bruksgruppa:
Medlemmer: Siv Jøssang Shields og Gunnvor Rogne Nilsen
Trening:
Bruksgruppa har hatt god aktivitet gjennom 2018. Me trenar rundering kvar lørdag med godt
oppmøte. Oftast trenar me på Istad, men har og trena i Storåsen
Onsdagstreningane på ettermiddag/kveld er individuelt organisert. Her er det og bra med
aktivitet.
Nytt terreng:
Me ser fortsatt etter nye treningsområder, dette er viktig for oss no sidan terrenget på Istad
stadig minkar grunna utbygging.
Kurs:
Me arrangerte kurs i haust med Ellinor Antosen. Kursa var fullteikna med venteliste.
Stemner:
09.05.2018, kveldsstemne: Kl D, C Rundering og Kl D, C spor.
Dommar Audun Gudbrandstuen.
02-03.06.2018, helgestemne: Kl ABCD rundering og Kl ABCD spor
Dommar: Alf Skaar
08-09.09.2018, helgestemne: Kl ABCD rundering og Kl ABCD spor
Dommar Audun Gudbrandstuen

Alle tre stemner var vellukka gjennomført. Ved alle slike arrangement har me stort behov for
hjelparar. Me takkar alle som stiller – og utan dykk hadde ingen av desse stevna kunna
arrangerast!!

Årsmelding frå jaktkomiteen
Lite aktivitet i 2018.

Årsmelding 2018 fra LP-komiteen.
Lp- kommiteen i 2018 har bestått av May-Britt & Silje, noe som har fungert bra.
Vi har kommunisert via tlf og ellers noe som har fungert bra.
Skulle ha stemne i høst, men dette blei avlyst etter at 15 dommere var spurt og ingen kunne.
Arbeide med dette starta i mars.
Vi arrangerte 5 valpekurs (3 før sommeren og 2 etter), der alle kurs har vært fulle!
Prøvde å arrangere grunnkurs/hverdagslydighet i vår, men med kun 2 påmeldte blei det avlyst.
Mandagstreningene har gått sin gang. Veldig godt oppmøte dei aller fleste ganger og vi var
heldig i år som andre år og få flytte inn i ridehallen denne vinteren og, noe som vi er
takknemlig for. Fra vi flytta inn i uke 44, har vi laga eit opplegg på mandagstreningene der dei
som vil kan trene mot å ta bronsemerke, og mandagstreningene er lagt opp etter dette. Vært
veldig positiv respons på dette og oppmøte er fenomenalt, rundt 15-20 hunder møter hver
mandag. Takk!
Takk for oss.
Mvh
May-Britt og Silje

Sak 4: Rekneskap
Sjå eige vedlegg

Sak 5: Budsjett
Sjå eige vedlegg

Sak 6: Årskontingent – Styret i VHK sitt framlegg: Ingen endring av kontingenten
Sak 7: Val
Valnemnda si innstilling:
Vert sendt ut når den er klar.

