
 

Referat: Årsmøte Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb 3 mars 2021 

Sted: Loga forsamlingshus kl 19.00 

Tilstede: Kirsten Botnan, Karin Dammen. Wenche Haugland, Vigdis Klungland, Gun 

Bentsen, Sverre Grindheim og Jeanette Johannessen.  

Koronarestriksjoner overholdt 

Åpning av årsmøtet: Wenche ønsker velkommen.  

Gunn Berntsen og Sverre Grindheim ble valgt til å underskrive møteprotokoll. 

Innkalling til årsmøte: Godkjent 

Gjennomgang av styret som har sittet i 2021. 

Det ble fortalt om hvilke ansvars oppgaver de har hatt. 

Wenche informerte om utfordringer i styre i 2020 fordi noen trakk seg rett etter forrige 

årsmøte.  

Deretter informerte Wenche videre med utfordring ang valgkomiteen.  

Leder har trukket seg uten å ta kontakt med klubben. Leder har meldt seg ut av 

klubben. Klubben har ikke fått melding om dette i form av noen oppsigelse, foruten 

da klubben skulle sjekke medlemslistene for 2021 ble dette oppdaget for da hadde 

personen meldt seg ut. 

1 medlem i klubben hadde heller ikke fått noen informasjon 

Styret har kontaktet NKK og spurt om råd og fikk beskjed om at valget kunne 

gjennomføres med1 medlem i valgkomiteen.  

Hun kunne arbeide med å finne nye personer til styret, men var ikke alene 

beslutningsdyktig. Dette ble gjort og hun la fram innstilling for styret som ble lagt fram 

på årsmøtet. 

Leder for klubben gikk gjennom 

• Årsberetning 

• Regnskap- Et medlem informerte om at regnskapet ikke lå på hjemmesiden. 

Sekretær beklager sterkt dette. Hun er ny på hjemmesiden og hadde 

dessverre glemt det. Medlemmet godtok unnskyldningen. 

• Innstilling til valg 

Godkjent 

 



Alt papir ble lagt ut på et bord for gjennomlesing og finnes nå på hjemmesiden 

Valg: Enstemmig vedtatt 

Nytt styre for 2021 

Leder:   Wenche Haugland 

Nestleder:   Jeanette Johannesen 

Kasserer:   Karin Damen 

Styremedlem:  Kirsten Botnan 

Styremedlem:  Vigdis Klungland 

1 varamedlem:  Sverre Grindheim 

2 vara medlem:  Anita Kvam 

 

Valgkomité 

Leder: 

Medlem 1  Hilde Holmgren Jensen 

Medlem 2  Kristine Elisabeth Salvesen 

Revisor:   Stein Klungland 

Vararevisor:  Jakob Barney Jensen 

 

 

Avslutning:  Kos med Pizza 


