
 

 Referat Årsmøte i Norsk Laikaklubb   

Dato: 22.04.16 Sted: Austkil gård, Hegra Tidspunkt:  16:00-19:30 

 

Sak nr. Beskrivelse 

1.16 
 
a) 
 
b) 
c) 
d) 
e) 

Åpning og konstituering av møtet. 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjent uten kommentar 
Valg av ordstyrer. 
Daniel Nilsen  
Valg av referent. 
Arild-Bjørn Solvang 
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
Malin Mathisen og Rune Flataas 
Opptelling av stemmeberettigede. 
7 stemmeberettigete.  

2.16 Godkjenning av årsberetninger. 
 
Styrets årsberetning ved Daniel Nilsen 
Opplest og godkjent. 
 
Medlemsservice ved Arild-Bjørn Solvang 
Opplest og godkjent. 
 
Arrangementskomiteen ved Herman Brønlund 
Foreligger ikke årsmelding. Omtalt i medlemsservice. 
 
Avlskontakter: 

- VSL – Ikke mottatt. Omtalt under østlaika. 
- ØSL – Opplest av møteleder og godkjent. 
- REL – Opplest og godkjent 

3.16 Økonomi 
Forslag om bladet som PDF. Fortsatt ønske om papirblad. Det bør vurderes om de kan legges ut som PDF på 
hjemmesida etter eksempelvis ett år. 
 
-Regnskap 
Gjennomgått og godkjent. 
 
-Budsjett for 2017 
Årsmøte for 2017 skal avholdes rimeligere med leie av lokale og bevertning holdt av klubben selv. Evt sosial 
samling etterpå betales av den fremmøtte. Enstemmig vedtatt. 
 
-Kontingent 2017 
Forslag: 350,- for medlem og 50,- for familiemedlem opprettholdes. (0 stemmer) 
 
Forslag 1 i møtet: Hovedmedlem økes til kr 400,- og familiemedlem til kr 100,- (5 stemmer) 
Forslag 2 i møtet: Hovedmedlem holdes på 350,- og familiemedlem økes til 100,- (2 stemmer) 
 
Vedtak: Hovedmedlem økes til kr 400,- og familiemedlem til kr 100,- 

4.16 
Organisering av Norsk Laikaklubb v/arbeidsgruppa 

- Status i arbeidet – Svar fra NEKF opplest. Videre søknadsprosesss stoppet opp etter brev fra NEKF. 

 



Arbeidet framover – Norsk laikaklubb prøver samarbeid etter modell skissert i brev fra NEKF. Arbeidet 

dokumenteres og evalueres neste årsmøte. Representanter for ØSL i NEKF fremmer RAS for REL og VSL da NEKF i 

brevet stiller seg negativ til å ta inn flere representanter for laikarasene. Enstemmig vedtatt. 

 

Det ønskes vedtektsendring forhåndsstemming og elektronisk deltagelse. Styret sjekker opp mulighetene og 

setter opp forslag til vedtektsendringer basert på dette, som fremmes neste årsmøte. Enstemmig vedtatt. 

 

Offentliggjøring av medlemslister som kan gjøre det lettere for folk å finne hverandre i samme distrikt – styret 

utreder lovlighet. Dersom lovlig vurder om dette må inn i vedtekter som presenteres neste årsmøte.  

 

Distriktskontakter – styret vurderer modell for dette. Enstemmig vedtatt. 

5.16 
 
 

Inkomne saker 
 
a) Innsendt av Ariel Thorkildsen 
Erstatte listen “meritterte hunder” med faktisk godkjente avlshunder og presentasjon av disse på hjemmesiden. 
Hunder på denne listen må være godkjent av avlsråd. 
 
Merittlister beholdes. Her skal løshundprøver, bandhundprøver og blodsporprøver publiseres. Det er økende 
interesse for bandhundprøver i ulveområder, og raseklubb bør støtte opp under alle jaktprøver som kan gås av 
laikarasene. Det er uansett dokumenterte løshundegenskaper som skal legges til grunn for godkjenning i avl.  
Godkjente avlshunder publiseres på egen side. Det samme med anbefalte valpekull. 
Enstemmig vedtatt. 
 
b) Innsendt av Arild-Bjørn Solvang  
Utnenevne til enhver tids sittende leder som signeringsfullmektig for klubben, og da få dette inn i 
brønnøysundregisteret. 
(Kreve styrevedtak?) 

Leder utnevnes prokura i brønnøysundregisteret. Det skal ikke kreves styrevedtak for enkeltsaker. Enstemmig 
vedtatt. 

c) Innsendt av eksteriørkomiteen: 
Jobbe for å endre jaktlige krav for utstillingschampionat for laikarasene slik at de passer overens med vedtatt 
avlsstrategi.  
Se vedlagt sak i sin helhet. 

Styret går i dialog med NEKF hvilke av prøver i RAS som kan aksepteres som kvalifikasjon for 
utstillingschampionat og jobber med å få dette endret. Enstemmig vedtatt. 

6.16 Valg v/ valgkomiteen. 
 
Følgende kandidater innstilles til valg: 

Nestleder Arild-Bjørn Solvang 2 år Enstemmig valgt 

Styremedlem Mona Flataas 2 år Enstemmig valgt 

Styremedlem Ole Jakob Sørensen 2 år Enstemmig valgt 

Vara styremedlem Henrik Dedorsson 1 år Enstemmig valgt 

Revisor Kjetil Stensæter 2 år Enstemmig valgt 

Vara revisor Svein Morten Bergsrud 2 år Enstemmig valgt 

Leder valgkomite Linn Aasnes 2 år Enstemmig valgt 

Medlem valgkomite Roar Svee 2 år Enstemmig valgt 

Vara valgkomite Marte Hansen 1 år Enstemmig valgt 

 
Styrets sammensetning etter årsmøtet: 

Verv Navn På valg i 

Leder Daniel Nilsen 2018 

Nestleder Arild-Bjørn Solvang 2019 

Styremedlem Ketil Aksnes 2018 

Styremedlem Knut Arild Breda 2018 

Styremedlem Mona Kristin Flataas 2019 

Styremedlem Ole Jakob Sørensen 2019 

Vara styremedlem Henrik Dedorsson 2018 
 

 Avslutning  
Daniel takker for et godt og konstruktivt møte. Middag! 



 


