Generalforsamling i Hedmark - og
Oppland Fuglehundklubb
I henhold til våre statutter kalles det inn til
generalforsamling i klubben på Brumunddal Veikro
tirsdag 20. mars 2012 Kl 18 00.

Etter årsmøtet vil Jon Gunnar Hov holde foredrag om
dressur av hund. (ca kl. 19.00)
Enkel
Enkel servering (kaffe/rundstykker)

Velkommen!
Side 1 av 10

Generalforsamlingen behandler:
1 Valg av møteleder.
2 Årsberetning.
3 Regnskap i revidert stand.
4 Fastsettelse av kontingent.
5 Valg på:
A. 2 Styremedlemmer.
B. 2 Varamedlemmer.
C. 2 revisorer og 1 varamedlem.
D. 1 medlem til valgkomiteen.
6 Tildeling av æresbevisninger
7 Innkommende forslag:
- innen fristen, som oppgitt i vedtektene (25.1) var det ikke kommet inn noen
forslag til styret, med unntak av forhold som er behandlet under punkt 6.
-

Styret ønsker at årsmøtet drøfter fremtidig utvikling av bladet Rapport, med
henvisning til punkt 9 i årsberetningen.

Regnskapet i revidert stand vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside i god tid før
årsmøtet. Årsmelding og regnskapet blir også trykket
trykket i Rapport
Rapport sammen med referat fra
møtet.
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Sak 2 Årsberetning HedmarkHedmark- og Oppland fuglehundklubb 2011
Punkt 1

Årsmøte og styrets sammensetning 2011
Årsmøtet ble holdt på Honne, Biri, 8. mars 2011, med ekstraordinært
årsmøte den 30. mai 2011 på Veikroa i Brummunddal.
Årsmøtet behandlet ordinære saker som årsberetning, regnskap og valg.
Det ekstraordinære årsmøtet behandlet regnskap for 2010 og forslag fra
Hallgeir Henriksen angående etablering av et kompetanseutvalg i
foreningen.

Følgende styremedlemmer ble valgt:
• Elisabeth Haukaas Bjerke

valgt som styremedlem for to år

• Revisorer:
Jan Skrefsrud
Jon Berge

valgt for ett år
valgt for ett år

• Varamedlem for revisor:
Kristine Olafsdatter Pramli valgt for ett år.
• Valgkomité:
Hallgeir Henriksen
Stein Heiberg
Oddgeir Andersen (NB endring i klubbens lover §7b ble vedtatt)
Styrets sammensetning for 2011:
Leder:

Oddgeir Andersen

Nestleder:

Tor Suleng

Kasserer:

Gregory Daniels

Styremedlemmer:

Tore Østeng
Elisabeth Haukaas Bjerke

Varamedlemmer:

Ståle Grønvold
Vigdis Kavli

Revisorer:

John Berge
Jan Skrefsrud.

Vararevisor:

Ingvild Herberg

Valgkomité:

Hallgeir Henriksen
Oddgeir Andersen
Stein Heiberg

Sekretær:

Hege Leigland Nybakk (sluttet 31.12.2011)
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Punkt 2

Jaktprøver
Jaktprøveutvalget har bestått av : Tor Suleng (leder), Greg Daniels og Tore
Østeng. Det er avholdt 5 jaktprøver i 2011. Referat fra alle prøvene har
vært gjengitt i Rapport og er også lagt ut på hjemmesiden til klubben.

2.1

Sjodalsprøven
Ansvarlig: Tor Suleng
Antall startende hunder: 91
Økonomisk resultat: - 889,50 kr.

2.2

Rolf Sevendals Minneløp
Ansvarlig: Arne Kjeksrud
Antall startende hunder: 373
Økonomisk resultat: - 3503,68 kr.

2.3

Dovreprøven
Ansvarlig: Ludvig Gråtrud
Antall startende hunder: 378
Økonomisk resultat: 13487,82 Kr.

2.4

Mjøsprøven I
Ansvarlig: Kai Kjernsholen
Antall startende hunder: 117
Økonomisk resultat: 41287,75 kr

2.5

Mjøsprøven II
Ansvarlig: Tor Suleng
Antall startende hunder: 174
Økonomisk resultat: 45380,00 kr

Punkt 3

Utstillinger
Utstillingsutvalget har bestått av Greg Daniels og Anita Løvlien

3.1

Vinterutstillingen, Raufosshallen, 2011
Ansvarlig: Øystein Syversen
Antall deltagende hunder: 109
Økonomisk resultat: 768,80 kr + 7261,00 (valpeutstilling)

3.2.

Utstilling Dovrefjell
Dovrefjell april 2011
Ansvarlig: Birthe Elvestad
Antall startende hunder: 30
Økonomisk resultat: 6517,00 kr

3.2

Sommersamling, Domkirkeodden, 20. juni 2011
Ansvarlig: Åse Skogsrud
Antall startende hunder:
Økonomisk resultat: 2390 kr.
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3.3

Elverumsutstillingen, 7. august 2011
Ansvarlig: Åse Skogsrud
Utstillingen arrangeres samtidig som De nordiske jakt og Fiskedager i
Elverum hvert år. Hedmark- og Oppland Fuglehundklubb har ansvar for
valpeshow

Punkt 4

Aktivitetsutvalget og ulike kurs
kurs og aktiviteter

4.1

Klubbmesterskap, lavland
Ansvarlige: Nina Smitsrød og Rune Frankmoen
Antall startende hunder: 30
Økonomisk resultat: 5400 kr.

4.2

Treningsterrenget i Båren 2011
Ansvarlige: Morten Sørensen og Steinar Sørli
Solgt 294 treningskort herav 44 sesongkort.
Resultat: 9759,50 kr.

4.3

Treningsterrenget på Nordhue, 2011
Ansvarlig: Tore Wollan
Resultat: 20803,98 kr

Punkt 5

Rapport fra viltstellkomiteen 2011
Ansvarlig: Terje Hagen
Ca. 20 klubbmedlemmer har også vært aktive i viltstell dette året. Også
nye ressurspersoner er rekruttert. Det har i 2011 blitt innkjøpt og utsatt
450 fasaner. På forhånd hadde noen i viltstellkomiteen dugnad, satte
sammen og limte igjen 90 pappkartonger og borret et stort antall hull i
disse slik at fasanene skulle få nok luft under transporten. 4 personer
reiste ned til Vestfold med en stor henger, var med å fange og pakke 5
fasaner i hver pappkartong og fraktet så disse tilbake til Hedemarken. Pga.
dårlig vær ble også disse 4 personene nødt til å overnatte. Tilbake på
Hamar dagen etter ble disse pakket om og fordelt på til sammen 6 terrengtre i Vang og 3 på Helgøya. En rekk personer deltok i ompakking og
utsetting. Samtlige fasaner overlevde transporten. Dette er viktig.
Komiteen har også dette året produsert og satt ut nye foringsautomater.
Alle foringsautomater blir jevnlig ettersett gjennom vinteren og etterfylt
etter behov. Klubben kjøper årlig inn og forer opp ca. 2 tonn med hvete.
Samtidig driver komiteen kontinuerlig rekruttering av nye foringsverterfastboende i eneboliger og gårbrukere som kan hjelpe oss med ettersyn. Vi
har i 2011 kartlagt piggtråd i terrengene i Vang med tanke på en dugnad i
2012 sammen med grunneiere for å fjerne denne. Også i 2011 har Åse
Skogsrud koordinert og organisert trening på Helgøya og også i Vang. Hun
har fått mye støtte av Nina Smidsrød. Vilstellkomiteen har vært ansvarlige
for taksering, stilt med kjentmenn på begge våre egne prøver, leid ut
terreng i Vang til avholdelse av en klubbprøve i regi av Norsk
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Irsksetterklubb avd. 3. til trening og klubbprøve i regi av Norsk
Vortehhundklubb og også til Rypejentene. For første gang på mange år
arrangerte vi også en egen klubbprøve med stor deltakelse. Komiteen er
selv meget godt fornøyd med resultatet av vilstellet i form av en meget god
og sprek fuglebestand i terrengene våre. Lavlandsaktiviteten utgjør etter
hvert en betydelig andel av klubbtilbudet vårt og bærer seg også
økonomisk. Enkelte klubbmedlemmer driver også med tiltak for bl.a å bidra
til å minske revebestanden. Det er de siste 5 årene felt ca. 100 rev i året i
Vang. Dette er organisert av Vang jeger og fisk. Det ble også felt en god del
rev også på Helgøya i regi av viltlaget.
5.1

Fasantrening
Ansvarlig: Åse Skogsrud
Åse har koordinert og organisert trening på Helgøya og også i Vang. Hun har
fått mye støtte av Nina Smidsrød.

Punkt 6

Dommerutvalget
Dommerutvalget har bestått av Stein Sorknes (leder), Jan Terje Haugen og
Øivind Skurdal. Vi har i år fått autorisert èn ny dommer, det er Jørn
Presterudstuen. Ved juletider hadde vi dommersamling på Vertshuset, Biri.
Samtlige Hed-Opp dommere var invitert og 13 stk. møtte. Ulike
problemstillinger ble drøftet der. Dommerutvalget deltok videre på den
nasjonale dommerkonferansen på Gardermoen i januar (2011). Hed-Opp
FK har et dyktig og aktivt dommerkorps som for tiden teller 35 dommere.

Punkt 7

Materialforvaltning
Materialforvaltning
Ansvarlig: Tor Suleng
Varetelling er gjennomført. Klubben har en premiebeholdning ved utgangen
av 2011 på 26723 kr.

Punkt 8

Medlemsservice 2011
Ansvarlig: Hege Leigland Nybakk
Pr. 31.12.11 hadde klubben registrert 521 (betalende) medlemmer.
Samme dato 2010 hadde klubben 513 medlemmer. Sekretæren sa i 2011
opp sin stilling. Til tross for annonsering har ingen ny person meldt sin
interesse for vervet. Hege vil fortsatt ha ansvar for Hed-Opp cup, mens
øvrige sekretærfunksjoner overlates til styret.
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Siden 2006 har antall medlemmer i klubben blitt redusert fra 648 til 513 i
2010, hvilket utgjør en reduksjon på 21% de siste 5 årene. Pr 31.12.2011
var medlemstallet steget til 521 medlemmer. Det gjenstår fortsatt å rydde
opp i medlemsregisteret til klubben, det viser forskjellige tall, avhengig av
hvor i klubb-administrasjonssystemet til NKK du ber om rapporter på antall
medlemmer. Dette har bl.a medført at til FKF rapporterte vi om 478
betalende medlemmer, mens NKK i ettertid sendte ut en oversikt som viste
at vi har 521 betalende medlemmer. Styret har sendt mail om saken til
NKK, hvor vi gjør NKK oppmerksom på misforholdet mellom antall
medlemmer i de ulike rapportene. NKK kan ikke gi noe godt svar på pr. 20.
februar, på grunn av omlegging av datasystemer i NKK.
En del av kontingentinntektene for 2011 ble overført til klubben i slutten av
2010, og inntil NKK gjør om sine rutiner på når kontingentinntektene blir
refundert, vil dette bli et regnskapsmessig problem også i fremtiden.
Punkt 9

Medlemsbladet Rapport 2011
2011 og hjemmeside internett
Ansvarlig redaktør: Helene Gundersen
Det har blitt sendt ut to utgaver av Rapport i 2011
Lay-out og trykk: Idè-trykk, Hamar
Idè-trykk selger også annonser for oss i Rapport
Kostnaden ved opptrykk av rapport pr år er omtrent 95.000 kr og det er
solgt annonser i bladet for kr. 30.303 i løpet av 2011. Dette betyr at de
reelle utgiftene ved opptrykk og utsendelse av rapport er på kr 65.000,
eller omlag 62 kr pr eksemplar som går ut til de 521 betalende
medlemmene. Årsmøtet må derfor nå ta stilling til om klubben skal gå over
til en elektroniske utgave for å kutte kostnader, eller øke fokus på innsalg
av annonser.
Hjemmesiden leies av Nextframe i Horten.
Hjemmesiden fikk elektronisk arkiv med innloggingsfunksjon for
styremedlemmer i 2011. Siden oppdateres av Helene Gundersen.
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Punkt 10

HedOppHedOpp-cup 2011
UK
1)
ES Ohlsmyren’s Starshine (S54660/2009) (Klokkerholmen`s Sue-Sine/
Østheia’s Eend Jagter), Nina Smidtsrød
15 poeng
2)
KV Tiurjegerns Lady Gaga (NO42270/09) (Tierbuas Enya /Hallingfjellas
Hunter), Tommy Andersen
14 poeng
3)
IS ”US”YankeeDoodle Boy (NO41825/10) (”US”BamseMums/ S DK jch
Ibber), Hans Tore Kleppe
13 poeng
AK
1)
KV Tierbuas Enya (16125/06) (Tierbuas Pippi/Asure), Tommy Andersen
9 poeng
2)
ES Ohlsmyren’s Starshine (S54660/2009) (Klokkerholmen`s Sue-Sine/
Østheia’s Eend Jagter), Nina Smidtsrød
7 poeng
2)
IS Follsjøens Emilie (15432/07) (Int Nord Uch Dkv-09 Follsjøens Coya/CIpkiss av Kjerringholm), Eldri Kjørren
7 poeng
VK
1)
ES Berkjestølens Vidda (08946/07) (Berkjestølens Kaisa Krabat/ Gallok’s
Kustus), Rune Frankmoen
55 poeng
2)
IS Hugo Boss av Kjerringholm (29141/08) (Con-Spirit av Kjeringholm/
Irskesjøens D Zento), Geir Tommy Keiseraas
45 poeng
3)
IS Era Baghera av Kjerringholm (08340/05) (Ayra av Kjerringholm/ Vieksas
Bastian), Elisabeth Haukaas Bjerke
26 poeng
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Punkt 11

Sluttbemerkninger fra styret 2011
I året som har gått har klubben fått flere nye aversjonsdressører. Denne aktiviteten vil
utgjøre et positivt økonomisk og aktivitetsmessig bidrag for klubben. Styret hatt fokus på å
få orden på økonomirutiner. De fleste arrangementer har gått med overskudd. Svært
gledelig er det å registrere at lavlandsaktiviteten har gått med overskudd. Dette skyldes i
stor grad økt fokus på utnyttelsen av de treningsmulighetene som lavlandsaktiviteten gir.
Det har vært flere klubbsamlinger for andre klubber. Nytt av året var klubbprøve på lavland
som hadde 30 deltagere.
Det er også stor grad av stabilitet i de ulike arrangementskomiteene, noe som vi opplever
som betryggende, men det er samtidig behov å involvere nye ansikter som på sikt kan ta
over arrangementene.
Økonomien i klubben er generelt sett god, men vi har i løpet av de to siste årene brukt en
del midler på investeringer. I 2011 var det budsjettert til at klubben skulle gå med et lite
overskudd. Grunnen til at vi ikke gjør det, viser det seg, er manglende rutiner på
økonomioppfølgingen. Vi har dette året betalt og regnskapsført 3 utgaver av bladet
Rapport. Begge nummer for inneværende år, og siste nummer forrige år.
Styreleder vil påpeke at til tross for at klubben tidlig i 2011 inngikk avtale med
regnskapsfirma, har det tatt lang tid å få kontroll på økonomistyringen. Det er nå etablert
systemer og rutiner som kvalitetssikrer økonomistyringen. Disse rutinene vil bli
gjennomgått med alle tillitsvalgte kort tid etter årsmøtet. Styret har også utarbeidet
oversikter/årshjul som sikrer og forenkler arbeidet med økonomistyring.
Et elektronisk arkiv har også blitt opprettet på hjemmesiden. Mye informasjon legges ut
slik at medlemmene har tilgang til denne informasjonen. Det er også et lukket arkiv for
styremedlemmene, hvor leieavtaler og andre kontrakter lagres elektronisk. Dette for å
sikre historikken til klubben bedre for fremtiden. I 2016 feirer klubben 50 år. Dette er
selvfølgelig noe som skal markeres, når den tid kommer. Før dette, starter vi opp arbeidet
med å lage en bok om klubbens historie fra starten i 1966 og frem til 2016. En
redaktørgruppe vil etableres i løpet av året. i Vi trenger derfor informasjon, bilder og annen
dokumentasjon som vi kan bruke når klubbens historie skal fortelles. Har du bilder,
historier eller annet spennende du kan bidra med, ta kontakt med styret eller
redaktørgruppen.
Organisasjonsmessig har vi sett at det har vært og fortsatt er et forbedringspotensial.
Styret signaliserte at de i 2011 ville se nærmere på organisasjonsstrukturen i foreningen. I
2011 har vi sett all lavlandsaktivitet som en helhet og dette har gitt positive resultater og
god oversikt over aktivitetene. I tillegg hadde vi økt fokus på dialog og samarbeid mellom
de ulike utvalgene og arrangementskomiteer og styret. Gruppen som utreder forholdet
mellom klubbens lovverk og FKF, har satt saken på vent, i påvente av vedtak i FKF
sommeren 2012.
Det har vært avholdt 10 styremøter, i tillegg til mye informasjonsutveksling mellom
styremedlemmene som har skjedd via e-post og telefon.

Styret i 2011

Oddgeir Andersen
Gregory Daniels
Elisabeth H. Bjerke

Tor Suleng
Ståle Grønvold

Vigdis Kavli
Tore Østeng
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Formenn i klubben.
1966 – 1976
1976 – 1978
1978 – 1982
1982 – 1984
1984 – 1986
1986 – 1989
1989 – 1992
1992 – 1996
1996 – 1997
1997 – 1998
1998 – 2000
2000 – 2006
2006 -2010
2010-

Rolf Sevendal †
Lars Aschenberg
Hans Chr. Bue
Sverre Viksmoen
Roald Moen
Geir Kielland
Elias Melbye
Terje Hagen
Ragnar Larsen
Elias Melbye
Johan Solli
Hallgeir Henriksen
Iver Melby
Oddgeir Andersen

Hamar
Furnes, Ringsaker
Lillehammer.
Brumunddal, Ringsaker
Elverum
Elverum
Hamar
Hamar
Elverum
Hamar
Lillehammer
Vang på Hedmark
Biri
Lillehammer

ÆRESMEDLEMMER
Arne Dillerud
Hallgeir Henriksen
Terje Hagen

Stange
Vang
Hamar

LIVSVARIGELIVSVARIGE- / FRIMEDLEMMER
Oskar Tolvestad
Sigmund Nordbrenden
Nils Kabbe Isaksen
Reidar Tangen
Ivar Sørlie

Elverum
Elverum
Brumunddal
Vang H
Engerdal

GULLMERKEINNEHAVERE
Georg S. Johansen †
Nils Kabbe Isaksen
Åse Skogsrud
Arne Dillerud
Terje Hagen
Ellen Bakke Dobloug
Hallgeir Henriksen
Odd Hansen

Svein Egge

Ådne Nordheim
Hans Chr. Bue

Ludvig Gråtrud

Svein Birkeland

Arne Kjeksrud
Stein Sorknes
Stein Håkonsen
Knut Ole Grindstuen
Dorthe Haugen
Iver Melby
Johan Solli
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