
Invitasjon til digitalt årsmøte 

Tidspunkt: 15. desember 2020 kl. 19:00 
Møtested: Digitalt via Teams

Det er påmelding til årsmøtet for å håndtere utsendelse av lenke til møtet samt å lage  
navnfortegnelse før møtet starter.

Dagsorden:

1. Åpning av årsmøtet
a.    Sjekk av deltakere mot navnfortegnelse/medlemsliste.

2. Valg av:
a. Møteleder
b. Referent
c. To medlemmer til å underskrive protokollen
d. To medlemmer som tellekorps

3. Godkjennelse av innkalling og agenda

4. Årsberetninger for 2019
a. Årsberetningen fra Styret
b. Årsberetningen fra Instruktørgruppa

5. Årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020

6. Handlingsplan

7. Innkommende forslag:
a. Fra styret: Medlemskontingent (obligatorisk punkt)
b. Fra styret: Budsjett for garasje

8. Valg

Med vennlig hilsen
for styret i Lørenskog Hundeklubb

Tor Ole Grønvoll
Leder

Denne invitasjonen, årsberetninger, regnskap og budsjett, handlingsplan og innkomne forslag kan 
lastes ned fra våre hjemmesider: www.lorenskoghundeklubb.no.



4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb 

Klubbens styre har i 2019 bestått av:
Leder Tor Ole Grønvoll
Nestleder Mette Teigen 
Sekretær Lars Nordahl 
Kasserer og regnskapsfører Per Erik Hox
Styremedlemmer Lene Kleven

Toril Løken
Rolf Hovik
Karen Årseth

Vara styremedlemmer Aase Strande
Sidsel Lehnskaugen

Revisor Svein Eslund
Vara revisor Tove Lyngstad
Leder for valgkomité Solveig Bjørnholt
Medlemmer valgkomité Erik Rogne

-
Varamedlem valgkomité Kristin Øydvin

Fakta om 2019:
Pr. 31.12 2019 hadde klubben totalt 205 medlemmer fordelt på 168 klubbmedlemmer og 37 
husstandsmedlemmer.
(I forrige periode hadde klubben totalt 207 medlemmer fordelt på 171 klubbmedlemmer og 36 
husstandsmedlemmer.)

Styret har avholdt 8 ordinære styremøter. Ingen ekstraordinære styremøter er avholdt. 
Det har vært avholdt 2 fellesmøter og 1 medlemsmøte.

Klubben hadde et underskudd på kr. 18.600 i 2019 (Overskudd på kr. 48.134 i 2018) og en egenkapital 
på kr. 472.308 ved utgangen av 2019. (kr. 490.908 for 2018)

Hundesykdommen
I perioden 5. til 23. september satte vi klubbens aktiviteter i karantene på grunn av hundesykdommen. 
Dette førte til 2 avlyste kurs: Sporkurs med 5 ekvipasjer og Bronsemerkekurs i lydighet med 6 
ekvipasjer. I tillegg mistet klubben 2 andre ekvipasjer på andre kurs. Totalt 13 ekvipasjer.

Rallystevne i samarbeid med Fet og Omegn Hundeklubb på deres plass den 8. september ble avlyst.

Asfaltering av treningplassen
I perioden 4. oktober – 7. november var treningplassen vår på Fredheim utilgjengelig på grunn av 
asfaltarbeid. Dette skjedde uanmeldt og kommunen la seg flate og forsøkte å stille med alternative 
treningplasser. Vi fikk låne plass og møtelokale på Sørlihavna, og Ruth Hovelsrud i kommunen gjorde 
sitt beste for å komme oss i møte.

Resultat av handlingsplan for 2019:
(Deler av denne fremgår i årsberetningen fra instruktørgruppa, vedrørende kurs, prøver, cuper og 
utdanning.)

Medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest:
 Det ble avholdt 1 medlemsmøte i 2019. Kai Iversen var foredragsholder i sine lokale.
 Sommeravslutning ble avholdt 18. juni. 
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 Årsfesten ble avholdt 26. januar på Losby Gods.
Medlemtreningene på tirsdager ble videreført, med styrets medlemmer som verter:
Det har ved anledning vært servert kaffe, te, gløgg og pepperkaker.

Messer og lokale arrangementer:
Deltok på Losbydagen den 25. august.

Videreutvikle hjemmesiden og Facebook:
Hjemmesiden har vært det primære stedet for informasjon, mens Facebook er en viktig 
informasjonskanal ovenfor medlemmer. Det er over 500 personer som følger oss der.

Samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret:
Det har vært avholdt 2 fellesmøter (9. april og 10. september).
Styrets medlemmer har stilt som verter på medlemtreningene sammen med den som leder dagens 
trening fra instruktørgruppa.

Fra arbeidsgruppa som jobber for innendørs treningslokaler:
Gruppa har jobbet gjennom året med å se på ulike steder å leie for innendørs trening. Så langt har ikke
dette lykkes. 

Grupper og komiteer:
Instruktørgruppa Leder: Kristin S. Øydvin
Bruksgruppa Toril Løken
Lydighetsgruppa Vivi Kleven
Rallygruppa Vivi Kleven
Representasjonsgruppa Mette Teigen
Media Mette Teigen
Festkomite Aase Strande, Ingvill Viddal
Medlems- og kurskontakt Tor Ole Grønvoll
Gruppa for innendørs trening Lars Nordahl, Hilde Lundgreen, Karen Årseth

Styrets signaturer:

Tor Ole Grønvoll
Leder

Mette Teigen
Nestleder

Per Erik Hox
Kasserer

Lars Nordahl
Sekretær

Lene Kleven Toril Løken 
Styremedlem Styremedlem

Karen Årseth Rolf Hovik
Styremedlem Styremedlem
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4.b. ÅRSRAPPORT FRA INSTRUKTØRGRUPPA 

Det er avholdt totalt 7 instruktørmøter i 2019. 4 møter på våren, og 3 møter på høsten.

En representant fra instruktørgruppa har deltatt på klubbens styremøter som ble avholdt i 2019.

Utdanning
Det er utdannet en NKK trinn 1 instruktør i klubben dette året, Karen Årseth.

Kursvirksomheten
Totalt 9 kurs ble avholdt (gjennomført) i 2019.                                                                                                      
To kurs måtte dessverre avbrytes. Dette på grunn av hundesykdommen som satte klubben i karantene 
en periode på høsten (5 september til 23 september). Kursene som ble avlyst er: Sporkurs og 
Bronsemerkekurs i lydighet.

Første halvår ble det gjennomført 6 kurs (valpekurs, grunnkurs, bronsemerkekurs inkludert 
bronsemerkeprøve, videregående lydighetskurs, sporhelg og kurs i rally-lydighet).

Annet halvår ble det gjennomført 3 kurs (valpekurs, grunnkurs, og helgekurs/samling for 
instruktører/styret).

Totalt 69 kursdeltakere har deltatt på kurs hos oss i 2019.                                                                              
56 ekvipasjer fullførte kurs, og 13 ekvipasjer måtte avbryte på grunn av hundesykdommen.

Videreutdanning/fellessamling for de med verv i klubben ble avholdt i Fredrikstad helgen 30. august til 

1. september, med innkvartering i hytter på Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. Innleid instruktør var 
«GuleKule Toni», Antonio Grundvik. 
En treninghelg med mye inspirasjon for positiv trening, og mange tips for hva man kan bruke av 
kreativitet med tanke på utstyr og løsninger i treningen.
11 personer + hunder deltok denne helgen. 

Konkurranser
Klubben skulle arrangere stevne i rally-lydighet i Fet søndag 8. september, men dette måtte dessverre 
avlyses på grunn av hundesykdommen. 

Det er ikke blitt arrangert interncup i lydighet eller rally-lydighet for klubbens medlemmer i 2019.

Medlemmer fra klubben har deltatt i diverse konkurranser utenfor klubben.

Andre aktiviteter 
Gjennomført medlemtrening hver tirsdag, unntatt jule-, påske- og sommerferien. 
Her har det vært varierende oppmøte, og endel nye som dukker opp innimellom.

Rallygruppa har hatt treninger på søndager.

Det er avholdt noen spor- og felttreninger. 

For Instruktørgruppa:

Kristin Sønsteng Øydvin

Leder for instruktørgruppa
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5. Årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020
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Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 er gjennomgått og vedtatt i styremøte i Lørenskog Hundeklubb

Styrets signaturer, Lørenskog 11. februar 2019 
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6. Handlingsplan
Oppsummering av handlingsplan 2019

 Arrangere stevne i rally-lydighet

Avlyst på grunn av hundesykdommen

 Holde 2 kursrunder i lydighet: 1 på våren og 1 på høsten

Gjennomført

 Arrangere diverse andre kurs

Gjennomført

 Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører

Gjennomført

 Videreutdanne instruktører

Gjennomført

 Videreføre medlemtrening på tirsdager, med styrets medlemmer som verter

Gjennomført

 Videreføre medlemtrening i rally-lydighet

Gjennomført

 Videreføre medlemtrening i spor/bruks

Gjennomført

 Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest

Gjennomført

 Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden

Gjennomført

 Være med på messer og lokale arrangementer

Ikke deltatt på messer, men deltatt på lokalt arrangement

 Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret

Gjennomført

 Jobbe for innendørs treningslokaler

Gjennomført
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Handlingsplan for 2020

 Arrangere stevne i rally-lydighet

 Holde 2 kursrunder i lydighet: 1 på våren og 1 på høsten

 Arrangere diverse andre kurs

 Utdanne nye instruktører og hjelpeinstruktører

 Videreutdanne instruktører

 Videreføre medlemtrening på tirsdager, med styrets medlemmer som verter

 Videreføre medlemtrening i rally-lydighet

 Videreføre medlemtrening i spor/bruks

 Holde medlemsmøter, sommeravslutning og årsfest

 Videreutvikle hjemmesiden og Facebook-siden

 Være med på messer og lokale arrangementer

 Videreføre samarbeidet mellom instruktørgruppa og styret

 Jobbe for innendørs treningslokaler

7. a. Medlemskontingent (Obligatorisk)
Styret anbefaler å opprettholde eksisterende satser for medlemskap i klubben.

Pris klubbmedlem kr. 300,-.
Pris husstandsmedlem kr. 75,-.

7. b. Budsjett for garasje
Det er avsatt kr. 65.000,- i budsjettet for oppgradering av garasjen med tanke på isolering, innvendig 
kledning og kunstgress. Garasjen har vist seg å være i dårlig forfatning og kommunen vurderer å sette 
denne i stand igjen. Vi ønsker et samarbeid med kommunen om denne renoveringen for å ivareta våre 
ønsker for bruk av garasjen, men har per tid ikke ferdig dialog om dette. 

Styret ber om årsmøtets tillatelse til å bruke inntil kr. 100.000 over budsjettert i denne forbindelse. 
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8. Valg

Valgkomiteens forslag for nytt styre:
Verv Navn Status Valgår Varighet
Leder Tor Ole Grønvoll På valg 2020 1 (2)
Nestleder Mette Teigen Ikke på valg 2021 2
Kasserer Per Erik Hox På valg 2020 1 (2)
Sekretær Lars Nordahl Ikke på valg 2021 2
Styremedlem Aase Strande På valg 2020 2
Styremedlem - mangler - På valg 2020 2
Styremedlem Karen Årseth Ikke på valg 2021 2
Styremedlem Rolf Hovik Ikke på valg 2021 2
Varamedlem Kristin Sønsteng Øydvin På valg 2020 1
Varamedlem Sidsel Lehnskaugen På valg 2020 1

    

Valgkomiteens forslag for revisor:
Verv Navn Status Valgår Varighet
Revisor Svein Eslund Ikke på valg 2021 2
Vararevisor Tove Lyngstad Ikke på valg 2021 2

Valgkomiteens forslag for valgkomitè:
Verv Navn Status Valgår Varighet
Leder Solveig Bjørnholt Ikke på valg 2021 2
Medlem Erik Rogne Ikke på valg 2021 2
Medlem - mangler - På valg 2020 2
Varamedlem Hilde Lundgren På valg 2020 1
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