
Referat Årsmøte i Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb avholdt 3 mars 2022 

klokken 19.00 

Sted: Loga Grendehus 

Tilstede: Wenche Haugland, Jeanette Johannessen, Kirsten Botnan, Sverre 

Grindheim, Iben Andersen, Ragnhild Skogestad, Ann-Elin Heskestad 

 

Saksliste: 

1: Åpning 

2: Valg av møteleder 

3: Valg av to til å skrive under møteprotokoll 

4: Godkjenning av innkalling og saksliste 

5: Årsmelding 

6: Regnskap 

7: innkomne saker 

8: Valg 

9: Avslutning 

 

1: Fremmøtte ble ønsket velkommen av leder i hundeklubben, Wenche 

Haugland. 

 

2: Wenche ble valgt til møteleder. 

 

3: Iben Andersen og Ragnhild Skogestad ble spurt om å signere. 

 

4: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

5: Wenche forteller om årsberetningen. Det har i 2021 blitt avholdt 6 

styremøter, 1 jubileeumsfest, treninger, diverse kurs og noen få byvandringer. 



Det blir videre fortalt om dugnad som er gjennomført på klubbens område på 

Svege, og hvem som er instruktør i rallylydighet og lydighet. 

 

6: Wenche går igjennom økonomien og klubbens regnskap. 

 

7: SAK 1: Turgruppe: Det har kommet forespørsel om turgruppe. Vi har vært i 

en pandemi, så de to siste årene har vi lagt byvandring på vent for alles 

sikkerhet. Når det har vært lavt smittetrykk i vestlige deler av Agder så har vi 

hatt noen byvandringer med forbehold om at alle er friske og holder nødvendig 

avstand. Nå som samfunnet er åpnet opp så kan vi begynne med 

byvandringene og turgruppe. Jeanette Johannessen har ansvar for dette, og vil 

gjerne ha tilbakemelding på greie turløyper som er gjennomførbart for alle. 

SAK 2: Utstyr: Hundeklubben har fått leie en container til å ha alt av 

hundeklubbens utstyr i, på Svege treningsområdet. Denne containeren blir 

levert innen 1 uke etter avholdt årsmøte.  

Forslag til vedtak: Alt av utstyr til klubben samles i container på området på 

Svege, Trenger noen instruktører i hundeklubben noe utstyr til bruk på kurs 

andre steder, lånes dette ut så samt det ikke kommer i konflikt med kurs på 

området på Svege. Alt utstyret skal telles opp og føre en liste over inventar, og 

undersøkes om muligheter for forsikring. 

Vedtak enstemmig vedtatt. 

Hvem har tilgang til container? 

Forslag til vedtak: For lån av utstyr i container, betales et depositum på kr 500, 

i bytte mot nøkkel. Depositumet blir tilbakebetalt ved innlevering av nøkkel. 

Tilbudet gjelder for betalende medlemmer av klubben og til bruk på klubbens 

treningsområde Svege. 

Vedtak enstemmig vedtatt. 

 

8: Valg: Enstemmig vedtatt 

Nytt styre for 2022 

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 

 

9: Avsluttet med kaffe og kake. 

  

 

 

 


