
Karmøy Hundeklubb 

pb.174 

4297 Skudeneshavn 

 

Karmøy Hundeklubb inviterer herved til Årsmøte: 

Mandag 23.mars 2020 kl. 19.00 

 Sted: Kulturhuset 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 2019 

3 Behandling av regnskap for 2019 med revisjonsberetning 

4 Behandling av budsjett for 2020 

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 og vararevisor for 1 år 

Medlemmer i Karmøy Hundeklubb som har betalt kontingenten for 2020 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 2019 

 

Styret i Karmøy hundeklubb har i 2019 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder: Laila Stava Rasmussen 

Nestleder: Marie Stonghaugen 

Styremedlem/ Kasserer: Håkon Jespersen 

Styremedlem: Tone Høines Huus 

Styremedlem Ole Opheim 

Styremedlem: Veronica Glesnes 

Varamedlem: Trygve Hermann Helgesen 

Varamedlem: Hjørdis Vierdal Møksvold 

Valgkomite: Katrine Kvinnesland, Bente Dina Bjerke og Brit Kristin Peters 

 

Karmøy Hundeklubbs årsmøte 2018 ble avholdt 18.mars 2019 

 

Styret har i 2019 hatt 7 styremøter, 2 møter mellom styret og utstillingskomitéen, og 2 møter mellom 

styret og agilitygruppen. I tillegg har vi tatt opp viktige ting fortløpende via vår facebookgruppe. 

 

Vi har avholdt dobbelt nasjonal utstilling i samarbeid med Norsk Lhasa Apso Klubb siste helg i juli, 

hvor utstillingskomitéen, kaffekomite, styret og frivillige fra begge klubber har gjort en strålende 

jobb. Vi kunne ikke arrangert disse utstillingene uten disse ildsjelene. Vi inngikk en ny toårs avtale om 

samarbeid med NLAK, og skal avholde utstilling med dem fram til og med 2022 . 

 

 

I august ble hunde-Norge rammet av en mystisk og uforklarlig hundesykdom som spredte uhygge 

blant alle hundeeiere både nasjonalt og lokalt. Karmøy Hundeklubb avlyste vårt valpeshow og 

klubbshow bare to dager før de skulle avholdes, og var blant de første til å avlyse utstillinger pga 

sykdommen. Vi stengte i tillegg av våre treningsområder både i Skudenes og på Skeie i redsel for at 

noen skulle smittes på våre områder. Vi gikk litt i tap på valpeshowet og klubbshowet pga at vi valgte 

på betale tilbake 100% av påmeldingsavgiftene, men det var kun flybillettene til dommerne som 

kostet oss penger. Vi holdt tomtene stengt fra 5.9 – 26.9. 

 

Agilitygruppen har arrangert to nybegynnerkurs og ett føringskurs i år. Det er litt nedgang i aktivitet i 

klubben, noe som bl.a skyldes at vi ikke har oppdatert utstyr i klubben. Vi skulle kjøpe inn nytt møne i 

fjor, men pga sykdom i firmaet vi bestilte fra, ble dette ikke noe av. Støtten vi fikk fra NKK region 

Rogaland som skulle gå til dette, ble dermed søkt videreført til 2020, noe vi fikk tilkjent. 

 

  



Karmøy hundeklubb har i 2019 arrangert: 

- Ringtreninger på Stong i Åkrehamn. Vi flyttet ut fra Røde Korshuset pga at brukere hadde meldt fra 

om allergi. Senere ble huset også solgt. De siste treningene i 2019 hadde vi i bomberommet på Vea, 

men dette viste seg å ikke være en god løsning, da det kom mye vann inn ved regn.  

- Agilitykurs og  –treninger på Skeie 

Karmøy hundeklubb har fortsatt en sunn og god økonomi. 

Året ble avsluttet med felles koldtbord for alle medlemmer på kulturhuset i Åkrehamn  

 

For styret i Karmøy Hundeklubb 

 

 

Laila Stava Rasmussen  

Leder Karmøy Hundeklubb 



Framdriftsplan for Karmøy Hundeklubb 2020 

Karmøy Hundeklubb fortsetter vårt samarbeid med NLAK  i 2020. 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. 

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

holder dermed våre kursavgifter fortsatt lave, og prøver å tilby flere spennende kurs og 

treningsmuligheter i 2020. 

Vi har planer om å starte opp en barn- og ungdomsgruppe, hvor barn kan trene og være 

sammen med andre som vil trene med hundene sine. Der de kan teste ut agility, lydighet, 

rallylydighet, utstilling og andre spennende hundesporter. Det vil bli vurdert å lage 

aktivitetskvelder med og uten hund etc. 

Vi har satt opp flere kurs for våren 2020, og håper at våre medlemmer synes dette er 

spennende og støtter opp om dette.  

Vi ønsker å oppgradere vårt agilityutstyr da det meste av vårt utstyr ikke lenger følger nkks 

regler for konkurranser, og håper også dette vil føre til et fortsatt blomstrende agilitymiljø. 

Nybegynnerkursene er stort sett alltid fulltegnet. Det er planlagt to nybegynnerkurs i vår, 

med mulighet for å sette opp flere ved interesse, samt også videregående kurs og 

føringskurs dersom interessen er der. 

Vi har skaffet utstyr til Rallylydighet, og satt opp kurs i mars/april, og det blir spennende å se 

om vi kan få en rallygruppe opp og gå. 

Vi har satt opp et valpekurs i april/mai. 

På tomten vår på Skeie, har vi forhandlet fram en avtale som innebærer at vi får kurslokaler 

og tilgang til både agilitybanen, og fotballbanen til kurs, stevner og andre arrangementer.  

Vi vil prøve å sette opp spennende Temakvelder i 2020, og starter med et foredrag om 

skadeforebygging på hund, etterfulgt av flere spennende tema hvis det er interesse for slike 

temakvelder. Vi ønsker gjerne forslag og forespørsler fra våre medlemmer på hva som kan 

være interessante temaer for disse kveldene.  

 

 

På vegne av styret 

Laila Stava Rasmussen 

Leder Karmøy Hundeklubb 







  

BUDSJETT  2020 

    

    Inntekter 
   

 
Utstilling 50000 

 

 
Klubbshow 4000 

 

 
Medl.kont. 44000 

 

 
Kurs/arr. 10000 

 

 
div.støtte 40000 

 

    

    

    

    Utgifter 
   

 
Strøm/tlf/data 25000 

 
Utstyr 

 
35000 

 
kurs/møter 

 
30000 

 
revisor 

 
1500 

 
Utg.tomt 

 
12500 

 
diverse 

 
12000 

 
nkk 

 
1000 

 
gaver/utstilling 60000 

 
agility 

 
50000 

    

  
148000 227000 

underskudd 
 

79000 
 

     



Forslag til behandling av årsmøtet    01.02.2020 

 

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    01.02.2020 

 

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 

 

På vegne av styret i Karmøy Hundeklubb 

Laila Stava Rasmussen 

Leder 

 

 



Styresammensetning 2019: 

Leder: Laila Stava Rasmussen På valg 
Styremedlem: Håkon Jespersen På valg 
Styremedlem: Marie Stonghaugen På valg 
Styremedlem: Veronica Glesnes Ikke på valg 
Styremedlem: Tone Høines Ikke på valg 
Styremedlem: Ole Opheim Ikke på valg 
Vara: Trygve Hermann Helgesen På valg 
Vara: Hjørdis Vierdal Møksvold På valg 

Forslag til styret 2020: 

Leder: Laila Stava Rasmussen 1 år  
Nestleder: Marie Stonghaugen 2 år
Styremedlem: Håkon Jespersen  2 år  
Styremedlem: Trygve Hermann Helgesen 2 år
Styremedlem: Tone Høines  Ikke på valg 
Styremedlem: Ole Opheim  Ikke på valg 
1. Vara: Hjørdis Vierdal Møksvold 1 år
2. Vara: Karen Cecilie Gudmestad Haugsnes 1 år

Revisor: 

Jan Helge Gulliksen

Forslag til valgkomite 2020: 

Komiteleder: Brit Kristin Peters 
Medlem: Anne Britt Gabrielsen 
Vara: Linn Gjerde 

Valgkomiteen har i 2019 bestått av: 

Komiteleder: Katrine Kvinnesland 
Medlem: Brit Kristin Peters
Vara: Bente Dina A. Bjerke 

Valgkomiteens bemerkninger: 

Veronica Glesnes trakk seg med 1 år igjen av sin periode i styret, og dermed har vi benyttet 
muligheten til å velge et nytt styremedlem for 2 år, og leder for 1 år. Dette for å sikre 
kontinuitet i styret jmf. klubbens vedtekter. 
Dermed vil leder og nestleder velges annethvert år fra og med styreperioden 2021. 

For valgkomiteen
Katrine Kvinnesland, komiteleder 


