
 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2018 

 

Sted:  

Best Western Letohallen Hotell 

Koloniveien, 2072 Dal 

Tidspunkt:  

Lørdag 2.mars 2019 kl 18.00 

 

Etter årsmøtet blir det utdeling av premier til ”Årets Hund”. 

 

 

 



Sakliste 

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å signere protokollen. 

2. Årsmeldinger:     

Styret  

Australian kelpie  

Australian cattle dog  

 

3. Regnskap og revisors beretning  

4. Budsjett for 2019  

5. Planer for drift og aktiviteter for 2019  

6. Fastsetting av kontingent 

7. Innkomne saker 

A) Endring av lovmal § 3-4  

B) Veien videre  

8. Valg  

 Leder – velges for 2 år  

 Sekretær – velges for 2 år 

 Styremedlem – velges for 2 år 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Årsmeldinger 

Årsmelding fra styret i AGN 2018 

Styret 2018: 

Leder: Wenche Aas Myhren 

Nestleder: Gro Gitlesen 

Sekretær: Lillann Nerem Petlund 

Kasserer: Ellen Johnsen Felker 

 

Antall styremøter:  

Styret har i perioden hatt 10 styremøter(2 i 2017 og 8 i 2018) og behandlet 13 saker. I tillegg 

til de faste sakene som økonomi og sendt og mottatt post. Styret har hatt styremøtene på 

Skype, og har også hatt jevnlig kontakt på mail og facebook hele året. 

 

Aktiviteter 2018: 

 Stevne i Rally-lydighet 12.mai. Dette var et samarbeid med Elverum Hundeklubb 

som hadde stevne 13.mai. Sted var banen til EHK. Dommer var Maria Syltebø Opstad. 

Det var totalt påmeldt 36 ekvipasjer fordelt på alle klassene. Hoved sponsorer var 

Royal Canin og Canelana. 

 

 Brukshundkurs på Sølen 21. til 25. august. Her var det tilbud om spor/feltsøk, 

rundering/feltsøk og rally-lydighet. Innleide instruktører var Geir B. Larsen på spor, 

Finn Hugo Øien på rundering og Merete Kristesen på rally-lydighet. Avlyst pga liten 

interesse. 

 

 Ferdselsprøve og  NKK`s kåringsprøve 26. august på Sølen. Dommer Geir B 

Larsen og skriver Jan Roald Fenne. Det var 3 påmeldte ekvipasjer hver på 

ferdselsprøven og kåringsprøven, men på grunn av dobbeltpåmeldinger gikk 

ekvipasjene kun ferdselprøven. 2 av 3 bestod. 

 

 Innføringskurs i Rally-lydighet 17. til 19.august. Sted: Os i Østerdalen. Avlyst pga 

liten interesse. 

 

 Gjeterhundkurs 23. til 27. juli på Skarå camping i Vågå.  Instruktør var Ørjan 

Halvorsen, Fjellgjeting. 5 ekvipasjer var med på kurset. 

 

 Rasespesialen lørdag 15.september. Denne ble arrangert samme helga som NKK`s 

utstilling i Rogaland. Dommer for utstillingen: Gro Svandalsflona, ringsekretær Torun 

Larsen, skriver: Andrea Larsen.  Det var 8 påmeldte Australian kelpie. Sponsor var 

Royal Canin og Tropehuset Zoo. 

 

Styret 

 

Os i Østerdalen,  04.02.2019  

 



Presentasjon av Australian kelpie 2018 

Tallene er hentet fra NKK`s Dogweb i perioden 27.10.2017 – 31.12.2018. 

Kull: Det er født 18 AK  fordelt på 3 kull i Norge i perioden. 

Import: Det er importert 1 hund fra Sverige. 

HD statistikk: 10 hunder er røntget. 9 er fri og 1 har grad C. 

AD statistikk: 9 hunder er røntget, alle er fri. 

Øyenlysning: 7 hunder er øyenlyst. 6 er fri, 1 med katarakt( ikke medfødt)  påvist. 

Utstilling: AK har deltatt på 35 utstillinger. 

NBF: Statistikk er hentet fra NBF’s opprykksliste for 2018. Det er registrert 2 opprykk i 

rundering og 4 opprykk i spor. Det er 1 Cert på spor. 2 AK deltok på NM i bruks i 2018. 

 

 

Presentasjon av Australian cattledog 2018 

Tallene er hentet fra NKK`s Dogweb i perioden 27.10.2017 – 31.12.2018. 

Kull: Det er ikke født noen ACD i Norge i perioden. 

Import: Det er ikke importert noen ACD i perioden. 

HD statistikk: 3 hunder er røntget. 1 er fri, 1 har grad C og 1 har grad D. 

AD statistikk: 3 hunder er røntget, alle er fri. 

Øyenlysning: ingen er øyenlyst i perioden. 

Utstilling: ACD har deltatt på 13 utstillinger. 

NBF: Statistikk er hentet fra NBF’s opprykksliste for 2018. Det er registrert 1opprykk i spor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Regnskap og revisjonsberetning.  

 

 



4. Budsjett 2019 

     

 
Budsjett 2019   

 
  Inn Ut 

 

 
Medlemskontingent 18 000   

 

 
Rasespesial 2019 6 000 10 000 

 

 
Rallystevner 22 500 18 500 

 

 
Norsk Brukshundsport forbund   3 800 

 

 
Kurs I fjellgjeting, inkl. rest fra 2018 25 000 28 000 

 

 
Andre kursutgifter   5 000 

 

 
Diverse utstyr   1 000 

 

 
Utgifter til årsmøte   3 000 

 

 
Porto , datautgifter og kontorrekvisita   1 000 

 

 
Revisjon av regnskap   500 

 

 
Renteintekter og omkostninger bank 130 830 

 

 
Balanse 71 630 71 630 

 

      

 

 

5. Planlagte aktiviteter i 2019 

 Rallylydighetsstevne 11. og 12. mai 2019 på Frya Leir, Ringebu. 

 Rasespesial 11.mai 2019 på Frya Leir, Ringebu. 

 Rallylydighetsstevne 31.august på Elverum. 

 2 Kurs i gjeting på Skarå camping, Vågå. 10. til 14.juni og 1. til 5.juli 2019. 

 

 

 

6. Fastsetting av kontingent 

Styret foreslår å ikke øke kontingenten for 2020. 

 

 

 

 

 



7. Innkomne saker 

A) Endring av lovmal (§ 3-4 femte ledd)   

Vedtektsendring:  

RS 2018 vedtok endring i lovmalen for klubber § 3-4 femte ledd vedrørende benkeforslag. 

Dersom klubben ønsker å åpne opp for en utvidet adgang til benkeforslag, må årsmøtet vedta 

lovene på nytt, jf. lovmalens § 6-1. For de klubbene som ikke ønsker dette, og som har fått 

lovene godkjent trenger dere ikke foreta dere noe. 

 

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. 

(24) [Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller 

tillitsvalgte trekker seg, i hovedregelen begrenset til to kandidater men likevel slik at det kan 

reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens 

drift.](25)  

 

24) Klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til bestemmelsen.  

25) Det må foreligge helt særlige forhold som begrunnes og protokollføres og hvor 

forskjellige interesser, herunder geografi/regioner, er forsvarlig ivaretatt. 

 

Styret går inn for endringen. 

 

 

B) Veien videre 

De siste årene har klubben vært drevet med et undertallig styre, da vi har manglet ett 

styremedlem. Likevel har vi prøvd så godt som mulig å legge opp til et bredt spekter av 

aktiviteter, som vi håpet skulle være av interesse for flest mulig. Noen av aktivitetene har hatt 

god oppslutning (noe vi selvsagt er glade for  ), mens andre har blitt avlyst pga liten 

interesse. 

De siste årene har også medlemmene i valgkomiteen slitt med å få medlemmer til å stille til 

valg til ulike verv.  Og til årsmøtet 2019 har styret blitt informert om at det pr 1. februar er 

ingen som har sagt ja til å stille til valg. Styret har full forståelse for at mange av klubbens 

medlemmer kanskje har nok med egne lokale hundeklubber og egne hunder/aktiviterer. Og 

det gjelder også oss som sitter i styret.   

Klubben ble stiftet i 2010, og i formålsparagrafen (§ 1-2) i klubbens vedtekter står følgende: 

«AGN har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å 

fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av den enkelte hunderase. AGN skal også 

arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i 

ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.» 

Nå er det dessverre slik at ingen ting kommer av seg selv. Noen må gjøre det. Og derfor 

trenger klubben at medlemmer kan bidra. Det kan f.eks være å ta på seg et verv, eller å hjelpe 

til på klubbens arrangement. Hvor mye arbeid det blir er opp til styret, men det blir mindre på 

hver enkelt om det er flere å dele på. 



Skal klubben kunne fortsatt eksistere for å ivareta de flotte rasene våre, er den helt 

avhengig av at alle bidrar. Ingen kan gjøre alt – men mange kan gjøre litt. 

 

Styret 

 

 

 

8. Valg 

 

Her er valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2018: 

 

Styret: 

Leder: Wenche Aas Myhren – tar gjenvalg, velges for 1 år 

Nestleder: Gro Gitlesen – ikke på valg 

Kasserer: Ellen Johnsen Felker – ikke på valg  

Styremedlem: Lillan Nerem Petlund – tar gjenvalg, velges for 2 år 

Styremedlem: Tonje Helen Langørgen – velges for 2 år  

 

Valgkomite: 

Ørjan Halvorsen – På valg for 2 år  

Elisabet Larsen– På valg for 2 år  

 

Revisor og vararevisor – På valg 

 

 

 

  



 
 

 

FULLMAKTSSKJEMA 
 

I hht Lovmal § 3-2 har medlemmer mulighet til å la seg 

representere i årsmøtet ved fullmakt. Hvert oppmøtte medlem 

kan kun representere en – 1- medlem med fullmakt.      

Fullmakt kan benyttes ved sak og valg 

 

Navn: 

 

 

gir 

 

Navn: 

 

 

Fullmakt til å stemme på mine vegne på AGN‘s årsmøte 

2.mars 2019 

 

Sted: 

 

 

Dato: 

 

Underskrift 

 

 

I tillegg anmodes den som gir fullmakt om å sende en epost til 

australske.gjeterhunder.norge@outlook.com - med informasjon om 

hvem de har gitt sin fullmakt til. 

 

   
 


