ÅRSMØTE BARDU HUND 2020
4. mars 2021

AGENDA
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7.
8.

Åpning
Valg av møtefunksjonærer
Årsmelding 2020 med handlingsplan 2021
Regnskap 2020
Budsjettforslag 2021
Valg
Medlemskontingent 2021
Innmeldte saker

1. ÅPNING AV ÅRSMØTET VED LEDER

 Velkomst
 Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER
 Møteleder og sekretær
 2 protokollunderskrivere

3. ÅRSMELDING 2020
Styrets sammensetning i 2020.
Styreverv;
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem/kasserer
Styremedlem:
1. vara-medlem:
2. vara-medlem:

Jens Ole Håkonsen
Liv Haugen
Hilde Eggen
Elin Uhre
Gry Elstad
Arild Martinussen
Annie Ch. Håkonsen

Andre verv:
Revisor:
Web master:
Valgkomite:
Valgkomite:

Kyrre Halvorsen
Emma Nordberg
Tone Kristiansen
Emma Nordberg

Treninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agility
Utstilling
Passeringstrening
Rally og LP
Blodspor
Smeller
Valpetreff
Jakttrening
Felles/sosialiseringstrening

Prøver og stevner
•
•

•

Juni, 1 dags ordinær Blodsporsprøve
o Siden det ikke var noen hunder påmeldte til blodsporsprøven søndag 21 juni, så ble
denne flyttet til søndag 6 september
August, dobbel Rallylydighetsprøve
o Området ved Barduhallen ikke mulig å leie i år pga ny skole i anmarsj. Prøven ble
arrangert på NMK sitt område
o 53 ekvipasjer lørdag og 51 søndag
September, 1 dags ordinær blodsporsprøve

Kurs
•
•
•

Januar, Smellerkurs 25-26 Januar, instruktører fra Hundevis
August, Blodsporskurs, instruktør Helge Jakobsen
September, Valpekurs, instruktør «Berit og Bikkja»

Dugnad og sosiale aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Januar
Mai
Juni
juni
Juli
August
August?
September
Oktober
November
Desember
Desember

2 runder med vannlekkasjer og påfølgende dugnader i lokalene
Vi flytter ut og vasker lokalene
Mattene flyttes fra lokalene og opp på banen
Merking av turløyper
Dunad på bana, gressklipping og rydding av søppel etc
Dugnad på banen, rydding av kvist, klipping av gresset rundt etc
Tømme søppelbøtter Toftakter tursti
Elgskinn skjært og klargjort til neste års prøve
Kakeboks salg
Ekstra runde med kakeboks-salg.
Flytting og klargjøring for innendørs trening
På grunn av Covid-19 situasjonen ble jule-grøt tradisjonen avlyst i år.

Leie av lokaler
Bardu Senter fra 1. januar, to runder med vannlekkasjer på starten av året slik at noen av de som
hadde fastavtale valgte å avslutte avtalen. I tillegg torde vi ikke å sette i gang flere kursaktiviteter.
12.03 Bardu Hund stenger for fellestreninger pga korona.
1 desember så inngår vi en ny leieavtale i de samme lokalene, 8 medlemmer valgte å tegne avtale og
ett valpetreff ble arrangert i lokalene.

Sponsorer
Premier til Rallydighet prøven ble sponset av Dyrlegen i Bardu, Agria Dyreforsikring

I tillegg sponset Annie Håkonsen og Siv Heidi Rogmo/ «SiHei» dommergaven med henholdsvis mappe
med hundemotiv og dommerkopp.

Premier til Blodsporsprøven ble sponset av Veterinærsenteret Midt Troms og dommer kopper og
Helgas beste fat malt av SiHei.

Investeringer
Nytt lengdehopp og ny agility vippe. Det er også kjøpt inn 8 små kjegler og 4 store, alle blå.

Salg
Vi har solgt en eldre tunell og det gamle lengdehopp hinderet. Vi la også ut de gamle Rallyskilt
holderne for salg men disse ble ikke solgt,
Det ble også salg av 1 premie rosetter og mellomtittel rosetter under Rallylydighets helgen.

Handlingsplan 2021
Vi viderefører i hovedsak handlingsplan fra 2020 som ble noe avkortet grunnet Covid-19 men med
den vesentlige endring i at vi i 2021 skal gjennomføre Agility/Agility hopp etter et års pause. Vi har
også flyttet AG/AG hopp, som tidligere ble gjennomført sammen med Rally lydighet i august, til juni.

Kurs
•
•
•
•

Valp/unghund kurs (planlagt i januar) instruktører fra Hundevis
Grunnferdighet/moment kurs (planlagt i mars) instruktører fra Hundvis
Nybegynner Rallykurs
Valp/unghundskurs (høst)

Konkurranser/prøver
•
•
•

19-20 juni dobbel ordinær Blodsporsprøve
20 juni dobbel AG+AGHopp
14-15 august dobbel Rallyprøve

Treninger
•
•

Koordinerte treninger etter ønske og initiativ fra medlemmene (annonseres i på
websiden/facebook)
Innendørs treningsfasiliteter for de som ønsker fastavtale

Sosialt
•
•
•
•
•

Uoffisielle konkurranser
Markere hundens dag
Julegrøt
Fellesturer/utflukter
Temakvelder

Dugnader
•
•
•
•

Merking av turløyper
Tømming av søppelbokser rundt A10
Rydding og klipping av gress på banen
Rydding og utflytting av lokalene

4. REGNSKAP 2020

5. BUDSJETT 2021

6. VALG
Valgkomiteens innstilling
Styreverv;
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem/kasserer
Styremedlem:
1. vara-medlem:
2. vara-medlem:

Jens Ole Håkonsen
Liv Haugen (ikke på valg)
Hilde Eggen (ikke på valg)
Elin Uhre
Per Eirik Kristiansen
Arild Martinussen
Inger Rikardson

1 år
Partallsår, 2 år
Partallsår, 2 år
Oddetallsår, 2år
Oddetallsår, 2 år
1 år
1 år

Andre verv:
Revisor:
Web master:
Valgkomite:
Valgkomite:

Kyrre Halvorsen
Emma Nordberg
Tone Kristiansen
Emma Nordberg

1 år
1 år
1 år
1 år

7. Medlemskontingent 2021
Kontingenten til klubben bestemmes på dette møtet mes NKK kan endre grunnkontingenten på sitt
Representanskapsmøte den 10.mars. Grunnkontingenten kan øke grunnet klubbens økonomiske
situasjon som følge av Covid-19. Ref klubbens lover §2-2 Medlemskontingent.

8. Innmeldte saker
Frist for å melde inn saker settes til torsdag 25.februar, 1 uke før møte start. Dette er et unntak fra
klubbens lover som sier innspill skal sendes inn 5.uker før møtestart, dette er en tilpasning grunnet
Covid-19.

