
 

  
Årsmøte Asker Hundeklubb 

Tirsdag 23. mars 2021 
Sted: Digitalt (Teams) 

Antall til stede: 20 (19 stemmeberettigete) 
 

 
 

Saksliste: 
 

1. Åpning 
Leder Kristin Gudem ønsket velkommen og åpnet møtet. 
Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere 
Møteleder: Kristin Gudem 
Referent: Nina Berg 
Tellekorps: Ida Marie Grødal Halvorsen og Ronja B. Bråthen 
Protokollunderskrivere: Agnethe Sørum-Ellingsen og Gunn Sigrid Høiby-
Pettersen 
 
 

3. Årsberetning 2020 
Vedtatt, med følgende korreksjon:  
Mini-apportkurs med Cecilie Thormodsrud som instruktør, arrangert av 
Brukskomitéen på høsten hadde blitt uteglemt fra Årsberetningen.  
Antall medlemmer pr 31. desember 2020 er 488. 
 
 

4. Regnskap 2020 
Vedtatt. 
Klubbens likviditet er bra. Årsresultatet viser et overskudd (etter 
avskrivninger) på kr 177 904. 
Ingen utestående fordringer. Det spares i to høyrentekonti; én til vedlikehold 
av de banene vi har og én for sparing til fremtidig hall. Det står nå kr 
454 960,- på banekontoen og kr 1 119 639,- på hallkontoen før andel av 
overskudd fra 2020 er overført. 
Revisor har godkjent regnskapet. 
 
 

5. Beslutninger 
a. Medlemskontingent for 2021 (se Årsberetningen) 
Vedtatt uendret.  
 
b. Budsjett 2021 
Vedtatt.  



 

Det budsjetteres med et lite underskudd i 2021. Dette skyldes at vi må 
bruke mer penger på å ruste opp banen på Dikemark. 
 
 

6. Innkomne forslag/saker fra medlemmene 
Ingen innkomne forslag. 
 
 

7. Valg 
Nytt styre for 2021 ble enstemmig vedtatt: 
 
Leder:    Kristin Gudem  (Ikke på valg)  
Nestleder:   Sigrid Bergquist  (Ikke på valg) 
Økonomiansvarlig: Ellen Staurset  (Ikke på valg) 
Sekretær:       (På valg for 2 år) 
Styremedlem, bruks: Siri Hagen   (På valg for 2 år) 
Styremedlem, ag  Anniken Sæther  (På valg for 2 år) 
Styremedlem, lp:  Linda H. Thrygg  (På valg for 2 år)  
Styremedlem rally: Mona Paus   (På valg for 2 år) 
Styremedlem, junior: Geir Dahle   (På valg for 2 år) 
Varamedlemmer: Ronja B. Bråthen  (På valg for 1 år) 
Hjemmeside/kommunikasjon 
Varamedlemmer: Nina Oftedal/Wibeke Keiseraas  (På valg for 1 år) 
Bane 
 
Siden det ikke er funnet en sekretær på årsmøtet, vil noen i eller utenfor 
styret sitte midlertidig som sekretær frem til neste årsmøte. Sekretær vil 
deretter velges for 1 år, for å være i utakt med valg av leder. 
 
 
Ny valgkomité og revisor ble enstemmig vedtatt: 
 
Valgkomité: 
Arnt Reiten, leder                                     (Ikke på valg) 
Nina Oftedal, medlem                                     (Ikke på valg) 
Heidi Myrbo Hoff, medlem                                     (Ikke på valg) 
Malin Waldenstrøm, vara                                     (På valg for 1 år) 
 
 
Revisor: 
Eva Selvåg Hilstrøm, revisor                                   (Ikke på valg) 
 
Ingrid Hopen Bose, vararevisor                               (På valg for 1 år)  

 
 

 
 
 
 



 

Medlemsmøte: 
Etter årsmøtet ble det som vanlig avholdt et medlemsmøte. Følgende saker 
ble informert om/diskutert kort: 
 

• Koronasituasjonene og dens påvirkninger for driften av Asker 
hundeklubb 
 

• Treningsbanen på Dikemark 
 

 
 
Asker, 23. mars 2021 
Nina Berg, referent 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………  …………………………………………… 

Agnethe Sørum-Ellingsen    Gunn Sigrid Høiby-Pettersen
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