
Referat fra årsmøtet til Australske Gjeterhunder Norge
 
Avholdt: 26. november 2011
Sted: NKKs lokaler i Oslo
 
Innledning
Antall oppmøte på årsmøtet var totalt 11 personer. Fra styret møtte Jeanette Hatteberg (nestleder), 
Linda Thrygg (kasserer), Gitte Johannessen (styremedlem), Tine Hansen (varamedlem).
Styret ved Jeanette Hatteberg ønsket velkommen.
 
Sak 1: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.
Årsmøtet valgte Jeanette Hatteberg som møteleder, Gitte Johannessen som referent mens til å 
undertegne ble Ørjan Halvorsen og Gry Erlandsen valgt.
 
Sak 2: Årsberetning
Jeanette Hatteberg leste årsberetningen fra styret, samt årsberetningene fra raseutvalgene for australian 
cattledog og australsk kelpie. Klubben hadde ved årsmøtet 71 medlemmer.
 
Sak 3: Regnskap med revisors beretning
Regnskapet ble presentert, og det ble vist til et overskudd på rundt 18.000 kroner. 10.750 kroner kom 
inn i medlemsavgift.
 
Sak 4: Budsjett for 2012
Det er ikke satt opp eget budsjett, ut fra at planlagte aktiviteter er selvfinansierende.
 
Sak 5: Planer for drift og aktivitet til neste år
Det planlegges å avholde en MH-test i juni. Det er også planer om kurs i sporlydighet og i 
brukslydighet.
 
Det ble stilt spørsmål fra et medlem om dette med å arrangere kurs gjennom klubben, da med tanke 
på agility, som krever innleid instruktør samt kostnader til baneleie. Kasserer Linda Thrygg svarte at 
det som trengs, er å sette opp et budsjett, regne ut pris per medlem, og at AGN ønsker at et eventuelt 
overskudd tilbakeføres til klubben. Har man et forholdsvis greit budsjett, kan man eventuelt kjøre 
subsidiert pris på enkelte kurs - altså med en lavere pris for AGNs medlemmer. Det er ikke ønskelig 
med drift som går i minus.
Medlemmet fulgte opp med å spørre om klubbens aktivitetskomité får et eget budsjett å rutte med, og 
til det svarte kasserer at det blir å sette opp budsjett for hver aktivitet og ta det opp med styret.
 
Medlem Ørjan Halvorsen opplyste at det hele sommeren 2012 vil bli mulighet for å trene gjeting 
på sau i Vågå, og foreslo å lage en langhelg kun for klubben. Det finnes en egnet campingplass i 
nærheten.
 
Medlem Gry Erlandsen redegjorde for et planlagt kurs i Lesja med nederlandsk instruktør til 
sommeren, der medlemmer av AGN har mulighet for å komme med.
 
Jeanette Hatteberg i styret oppfordret til at folk som selv tar ansvar og setter i gang eventuelle ønskede 
aktiviteter, får reklamere gjennom klubben.
 
Sak 6: Fastsetting av kontingent
Medlemskontingent for 2013 ble fastsatt til kroner 300 ved avstemming. 
 
Sak 7: Innkommet sak med forslag om lovendring som gir mulighet til å forhåndsstemme på 
saker innkommet til årsmøtet
Forslagsstiller Jeanette Hatteberg begrunner forslaget med at klubben har få medlemmer, som bor 



veldig spredt rundt om i landet. 
Lovendringen ble enstemmig vedtatt.
 
Sak 8: Innkommet sak om søknad om opptak som medlemsklubb i Norsk Brukshundsports 
Forbund (NBF)
Det ble vedtatt at klubben søker om opptak i NBF.
 
Valg av nytt styre
Følgende ble valgt:
Leder: Jeanette Hatteberg
Nestleder: Linda Høyem Thrygg
Kasserer: Heidi Kvaløyseter
Sekretær: Marie Andersen
Styremedlem: Gitte Johannessen
Varamedlem: Tine Hansen
Varamedlem: Gry Erlandsen
 
Revisor
Klubbens revisor Mai Sundquist ble gjenvalgt. Revisorhonorar ble satt til kroner 500, vedtatt av 
årsmøtet.
 
Valg av valgkomité
Ny valgkomité ble: Monica Torgersen, Benedicte Haukanes og Janne Gregersen
 
 
Medlemsmøte
For å diskutere en aktuell sak som ble tatt opp på klubbens Facebook-side, gikk årsmøtet deretter over 
til et medlemsmøte.
Medlem Lisa Marie Havro, som er utdannet grafisk designer, hadde laget et flott forslag til et 
nyhetsbrev som kan sendes ut som PDF på email, og som medlemmene selv kan velge om de vil 
printe ut. Styremedlem Gitte Johannessen bidrar på tekstsiden, basert på innsendte resultater, bilder, 
små historier og lignende (herved oppfordres alle til å sende inn noe!)
 
Medlemsmøtet ble enig om at AGN starter et nyhetsbrev, som vil sendes ut til medlemmene på epost 
minst to ganger i året.
Det første nyhetsbrevet vil gå ut i post til alle, samtidig som klubben oppfordrer medlemmene til å 
skrive seg på en egen liste for dem som ønsker å motta nyhetsbrevet på mail – noe styret håper så 
mange som mulig gjør.
 
Klubben vil også reklamere for nyhetsbrevet på Facebook og på AGNs hjemmeside, som nå har 
adresse www.australskegjeterhunder.no
 
 
 
 
 
 
____________________________            ______________________________
Ørjan Halvorsen (sign)                            Gry Erlandsen (sign)
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