Referat årsmøte for 2014
Norske redningshunder Hedmark og
Oppland Distrikt
Tid (dato, fra kl til kl):
Innkalt av:

25. mars 2015 kl 19.00

Sted:

Honne kurs- og
konferansesenter, Biri

Styret i Norske Redningshunder Hedmark og Oppland distrikt

18 medlemmer er tilstede på årsmøtet
Sak
1.

Velkommen
Godkjenning av innkalling
- Innkallingen ble godkjent av årsmøtet

2.

Valg av;
- Møteleder/ordstyrer
- Referent
- Underskrive protokoll
- Tellekorps

-

Alf Dalby
Synnøve Bjørkhaug
Mick Sheard og Merete Nerhagen
Trine Teien og Per Frantzen

Gjennomgang og evnt godkjenning av;
- Distriktets årsmelding for 2014
 Punkt 5.1 – Ordet aktivt strykes fra overskriften
 Punkt 6.1 – Det skal tilføyes en A-prøve ettersøkning på Helgøya i Oktober.
Dommere var Bjørn Olsrud og Trine Teien
 Punkt 8 – Årsmøtet ønsker å beholde nettsiden
-

3.

Lokallagenes årsmelding og årsmøtereferat
 Dovre- og Rondane lag
Årsmøtet gav styret myndighet til å legge ned laget. Styret gav Dovre- og
Rondane lag et valg. Hvis de betalte kontingenten for 2014 innen 1. juli, kunne
de forbli et lag. Hvis den ikke ble betalt i tide, ble laget lagt ned.
 Valdres lag
Revisjonsberetning mangler
 Gjøvik- og Toten lag
Revisjonsberetning mangler
 Hedmark lag
Revisjonsberetning mangler
 Jotunheimen lag
OK
 Lillehammer lag
Ok

4.

5.

Gjennomgang og evnt godkjenning av;
- Regnskap 2014
Revisjonsberetning mangler
Med forbehold om at revisjonsberetningen godkjennes, blir regnskapet godkjent.
Kommentar – det er ønske om fotnote for å forklare litt nærmere enkelte utgiftsposter.
- Fastsettelse av lagenes kontingent til distriktet 2015
Styrets forslag på 3 000 kr blir vedtatt av årsmøtet
- Budsjett 2015
Budsjettet godkjennes av årsmøtet
Innkomne forslag til årsmøtet:
a) Navneendring for distriktet fra Norske redningshunder Hedmark og Oppland distrikt
til NRH Innlandet
Innsender trekker forslaget
b) Revisjon av intern avtale mellom Distrikt HedOpp og Lokallagene
 Lokale lag - Enkeltmedlemmer
Det er kommet inn et forslag om å tilføye et avsnitt; ’Lokale lag –
Enkeltmedlemmer’. Årsmøtet bestemmer seg for å stryke det. Medlemmer er
ikke medlem av lokale lag, men av distriktet.
 Informasjon
Ordlydsforandring - ‘Lags lokale ledere’ blir forandret til ‘alle medlemmer i
Hedmark og Oppland Distrikt’. Dette for å dekke alle medlemmer. Også de som
ikke er medlem av et lokallag.
Webmaster – Det opprettes en kontaktperson i styret. I tillegg påtar GunnarJohan Kalrasten seg rollen som redaktør. Det betyr ikke at han blir ansvarlig for å
skrive alt som skal inn, men han blir en kontaktperson som videreformidler
informasjon, innlegg og bilder. Alle oppfordres til å dele innlegg.
Den interne avtalen blir godkjent med endringer.
Valg av distriktsstyrets medlemmer og øvrige funksjoner

6.

Leder

Alf Dalby

Ikke på valg

Nestleder

Geir Bratrud

Valgt for 2 år

Sekretær

Synnøve Bjørkhaug

Valgt for 2 år

Kasserer

Nina Leiros

Ikke på valg

Styremedlem

Tom Hjemsæteren

Ikke på valg

Styremedlem

Ulf Bjørkevik

Valgt for 2 år

Varamedlem

Lena Gunnarsson

Valgt for 1 år

Revisor

Kristin Haga

Valgt for 1 år

Revisor

Siv V. Andersstuen

Valgt for 1 år

7.

Valgkomite

Trine Teien

Valgt for 1 år

Valgkomite

Sylvi Nilsen

Valgt for 1 år

Valgkomite

Bjarne Skundberg

Valgt for 1 år

Avslutning – Årsmøtet heves

Referent

Synnøve Bjørkhaug

