
Karmøy Hundeklubb 

pb.174 

4297 Skudeneshavn 

 

Karmøy Hundeklubb inviterer herved til Årsmøte: 

Mandag 15. februar 2021 kl. 18.00 

 Sted: Kulturhuset (Storsalen med fastmonterte seter) i Åkrehamn 

 

Dagsorden: 

1 Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Valg av ordstyrer 

c. Valg av referent 

d. Valg av to protokollunderskrivere 

e. Valg av tellekorps 

 

2 Behandling av årsberetningen for 2020 

3 Behandling av regnskap for 2020 med revisjonsberetning 

4 Behandling av budsjett for 2021 

5 Behandling av innkomne saker 

a. Sak fra styret: Justere pris på medlemskap i KHK 

b.  Sak fra styret: Juniormedlemsskap til redusert pris 

6 Valg av 

a. Styremedlemmer og varamedlemmer 

b. Valgkomité på 2 medlemmer og varamedlem for 1 år 

c. Revisor for 1 år 

Medlemmer i Karmøy Hundeklubb som har betalt kontingenten for 2021 er stemmeberettiget på 

Årsmøtet. Vennligst ta med kvittering for betalt medlemskap. 

 

For styret i Karmøy Hundeklubb 

Laila Stava Rasmussen 

Leder i Karmøy Hundeklubb 

 

 



Årsberetning for Karmøy Hundeklubb 2020 

 

Styret i Karmøy hundeklubb har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder: Laila Stava Rasmussen 

Nestleder: Marie Stonghaugen 

Styremedlem/ Kasserer: Håkon Jespersen 

Styremedlem: Tone Høines Huus 

Styremedlem Ole Opheim 

Styremedlem: Trygve Hermann Helgesen 

1. Vara: Hjørdis Vierdal Møksvold 

2. vara: Mangler pga at styremedlem trakk seg etter 1 år av sin 2 årsperiode, og vi fikk tillatelse av NKK til å 

flytte opp 1. vara Trygve Hermann Helgesen til fast styremedlem. 2. vara Hjørdis Vierdal Møksvold ble flyttet 

opp til 1. vara. Vi fikk ikke tillatelse til å ta inn ny 2. vara pga at vi avlyste årsmøtet. 

 

Valgkomite: Brit Kristin Peters, Anne Britt Gabrielsen, Linn Gjerde 

 

Karmøy Hundeklubbs årsmøte 2020 var planlagt avholdt 23.mars 2020. Dette ble først utsatt pga 

koronarestriksjoner, siden avlyst.  

 

Styret har i 2020 hatt 6 styremøter, hvorav 1 via Skype. 1 møte mellom styret og agilitygruppen 

(Agilitygruppens leder var med via messenger). I tillegg har vi tatt opp viktige ting fortløpende via vår 

facebookgruppe. Vi har hatt 2 møter i utstillingskomitéen, samt flere møter mellom de ansvarlige for å sette 

opp dommerlister.  

Vår doble nasjonale utstilling i samarbeid med Norsk Lhasa Apso Klubb siste helg i juli, ble avlyst.  

Vårt årlige klubbshow i september ble avlyst. 

Grunnet mange avlyste utstillinger bestemte styret å avlyse årets mestvinnende konkurranse. 

Vi har oppgradert mye av agilityutstyret i klubben. Det som står igjen nå, er å lage hopphinder, noe som 

planlegges til 2021. Vi har også gått til innkjøp av utstyr til rallylydighet. 

Karmøy hundeklubb har i 2019 arrangert: 

- Ringtreninger på Stong i Åkrehamn.  

- Agilitykurs og  –treninger på Skeie 

- Rallylydighetstreninger på Skeie 

Karmøy hundeklubb har fortsatt en sunn og god økonomi. 

Vi valgte å ikke arrangere felles sommer- og juleavslutning i 2020 pga koronarestriksjoner. 

 

For styret i Karmøy Hundeklubb 

Laila Stava Rasmussen  

Leder Karmøy Hundeklubb 

 



Framdriftsplan for Karmøy Hundeklubb 2021 

Karmøy Hundeklubb fortsetter vårt samarbeid med NLAK  i 2021. Vårt største 

satsningsområde blir sommerutstillingen i Skudenes, som trekker ca 13-1400 hunder hver 

sommer, og er vår største inntektskilde. Arbeidet med sommerens utstilling er godt i gang. Vi 

håper at vi får gjennomført utstillingen i år. Vi har byttet ut alle utenlandske dommere med 

norske for å gjøre gjennomføringen enklere. 

 

Agilitygruppen planlegger 3-4 kurs i år, og fortsetter med faste treninger på onsdagene. 

Rallylydighet har treninger på mandager, og er blitt en god gjeng siden oppstarten i 2020. Vi 

håper å arrangere nybegynnerkurs i rallylydighet i år. 

Ringtrening fortsetter, mulig med endring i treningssted og ukedag for treninger. 

Økonomien til klubben er god og vi ønsker at våre medlemmer skal nyte godt av dette. Vi 

holder dermed våre kursavgifter fortsatt lave, og vil prøve å tilby flere kurs og 

treningsmuligheter i 2021. Her tar vi forbehold om stadige endringer i koronarestriksjoner. 

Vi har spennende planer på Skeie, der vi bl.a vil oppgradere det gamle idrettshuset slik at vi 

kan bruke det til varmestue og kurs. 

 

På vegne av styret 

Laila Stava Rasmussen 

Leder Karmøy Hundeklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsregnskap 2020     

Karmøy Hundeklubb     

       

 RESULTATREGNSKAP     

Inntekter       

 NKK   48100    

 Kurs/arr./møter 12600    

 Utstyr  500    

 Agility  51741,77    

 Pengegave Bank 4800    

 Grasroandel  7146,32    

 Støtte Karmøy K 7000    

 Støtte Lotteritilsynet 38500    

 Momskompensasjon 34963    

 Diverse inntekter 3933,6    

       

       

Kostnader       

 Strøm,telefon,data   15569,47   

 Kurs/arr.møter   2288,6   

 Utstyr    7158,84   

 Premier   44431,9   

 Agility   71410,5   

       

 Diverse   9890,66   

       

 Årets Overskudd  58534,72   

   209284,69 209284,69   

       

 BALANSE      

       

       

 Eiendeler:      

  Bankinnskudd 401738,24   

  Bankinnskudd 86979,75   

  Bankinnskudd 17329   

  Kasse  20996   

  Sum Eiendeler 527042,99   

       

 Egenkapital:      

  Egenkapital 01,01 467533,27   

  Årets resultat 58534,72    

  Egenkapital 31,12, 526067,99   

       

       

       

       

       



Til Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb    

       

Revisorberetning 2020      

        

Som valgt revisor for Karmøy Hundeklubb, har jeg gjennomått regnskapet for 2020.  
Årsregnskapet er utarbeidet av klubbens kasserer, og består av   

resultatregnskap og balanse     

       

Min oppgave har vært å gi en uttalelse om det framlagte regnskapet.   

       

Jeg har i denne sammenhemg foretatt kontroll av bokføring og årsregnskapets balanse. 

       

Regnskapet viser et overskudd på kr.58.534.72    

       

Det er etter min mening gjennomført en oversiktelig registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysningene.       

Det er videre min mening at det framlagte årsregnskapet gir et korrekt bilde av årets  
resultat, og klubbens økonomiske stilling.     

       

       

Skudeneshavn 19. Januar 2021     

       

       

Jan Helge Gulliksen      

Valgt revisor       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
BUDSJETT 2021  

     

     

Inntekter     

 Utstilling 60000   

 Klubbshow 5000   

 Medl.kont. 48000   

 Kurs/arr. 10000   

 div.støtte 42000   

 agility 13400   

     

     

     

Utgifter     

 Strøm/tlf/data 25000  

 Utstyr  50000  

 kurs/møter  30000  

 revisor  1500  

 Skeie  50000  

 diverse  12000  

 nkk  1000  

 gaver/utstilling 20000  

     

     

  178400 189500  
underskudd  -11100   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til behandling av årsmøtet    01.01.2021 

 

Styret foreslår å øke medlemskontingent for vanlige medlemmer fra kr 200,- til kr 230,-. 

Karmøy Hundeklubb har ikke satt opp kontingenten på mange år, og styret synes derfor det er på sin 

plass at den bør heves noe. Den nye prisen blir samme pris som andre lokale hundeklubber i 

distriktet. 

 

På vegne av styret i Karmøy Hundeklubb 

Laila Stava Rasmussen 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til behandling av årsmøtet    01.01.2021 

 

Styret foreslår å gi unge under 18 år muligheten til å melde seg inn som juniormedlem til en redusert 

pris. Dette for å rekruttere flere unge, de er hundeklubbens framtid. Vi foreslår at 

medlemskontingent juniormedlemsskap blir kr 50,- samme pris som for husstandsmedlemmer. 

Juniormedlemsskap legges inn som mulighet for medlemsskap i Dogweb etter årsmøtet 2021, 

dersom dette blir bestemt av årsmøtet. 

 

På vegne av styret i Karmøy Hundeklubb 

Laila Stava Rasmussen 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


