Årsmøte i Bergen Agility Klubb
Onsdag 25. mars 2020 kl. 18:00
Sted: Olsvik skole

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte.
Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt kontingenten for det
år årsmøte avholdes, og med medlem forstås kun person med aktivt medlemskap jf. vedtektene §
3-2.
Saksliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
4. Godkjenning av saksliste
5. Referat fra årsmøte 2018 (avholdt i 2019)
6. Årsberetning
7. Regnskap og budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av:
i. Møteleder:
ii. Referent:
iii. Tellekorps:
4. Godkjenning saksliste

Referat fra
Årsmøte for året 2018

Tid (dato, fra kl til kl):

27.03.2019, 18.00-20.00

Innkalt av:

Styret Bergen Agility Klub

Referent:
Deltakere:

Sted:

Lynghaug Skole

b

Merethe Stenhjem Mølholm
14 medlemmer + 1 ikke medlem

Sak

Vedtak

Dagsorden:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av møteleder, referent og tellekorps
4. Godkjenning av dagsorden
5. Referat fra årsmøte 2017 (avholdt i 2018)
6. Årsberetning
7. Regnskap og budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg
1. Åpning
Møtet ble åpnet uten innvendinger
2. Godkjenning av innkalling

Godkjent

3. Valg av:
i. Møteleder: Inger Elise Krüger
ii. Referent: Merethe S Mølholm
iii. Tellekorps: Mette Anette Herland og Sara Julie Dressel

Enstemmig uten
kommentarer

4. Godkjenning av dagsorden

Godkjent

5. Referat fra årsmøte 2017 (avholdt i 2018)

Godkjent slik det
ligger

6. Årsberetning
Det ble lagt frem årsberetning fra styret, rallykomiteen og stevnekomiteen.

Godkjent

7. Regnskap og budsjett
Regnskap og budsjett ble lagt frem og godkjent.

Godkjent

8. Innkomne forslag
1. § 3-3 Innkalling
«– Regnskap med revisors beretning» foreslås endret til
«– Regnskap med revisjonsberetning.»
Sak

Forslag 1, begge
punkt ble
godkjent.

Vedtak

§ 3-4 Årsmøtes oppgaver
Punkt 4d) godkjenne regnskap med revisors beretning foreslås endret til
«godkjenne regnskap med revisjonsberetning.»
2. § 6-6 Støtte til dommerutdanning
«Når et medlem blir anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan
vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når
støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees
har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også
oppfylle kravene for å ta utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte
til dommerutdanning forplikter seg til å dømme ett dobbeltstevne i klubbens
Forslag 2 ble
regi vederlagsfritt, eller to stevnedager til ½ betaling. På stevnene må alle
klasser kunne stille. Aktive dommere kan også søke om støtte til deltakelse på vedtatt
dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret som også
bestemmer størrelsen på støtten.»
foreslås endret til
«Når et medlem bli anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan
vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når
støtte skal kunne gis er det en forutsetning av vedkommende som tilgodesees
har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også bli
tatt opp til utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte til
dommerutdanning forplikter seg til å dømme et dobbelstevne i klubbens regi
vederlagsfritt, eller to enkeltstevner. Aktive dommere kan også søke om støtte
til deltakelse på dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret
som også bestemmer størrelsen på støtten.»

9. Valg
Valgkomitéens forslag til nytt styre 2019:
Leder: Inger Elise Krüger (1 år)
Styremedlem: Sara Julie Dressel (ny, 2 år)
Styremedlem: Therese Hansen (ny, 2 år)
Styremedlem: Cassandra Lid Jacobsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Cecilie Toft-Larsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Ane Bøthun Leganger (ikke på valg, 1 år igjen)
Varamedlem: Cecilie Bårdsen (ny, 1 år)
Varamedlem: Merethe S Mølholm (ny, 1 år)
Valgkomitè: Finner nye medlemmer selv, Jan-Petter Wilhelmsen blir sittende.

Observatører:
Sted og dato:

Bergen, 27. mars 2019

Årsberetning 2019

Styret for 2019 har bestått av:
Leder: Inger Elise Krüger
Nestleder: Cecilie Toft-Larsen
Kasserer: Cassandra Lid Jacobsen
Sekretær: Therese Hansen
Styremedlem: Ane Bøthun Leganger
Styremedlem: Sara Julie Dressel
Varamedlem: Cecilie Bårdsen
Varamedlem: Merethe Stenhjem Mølholm

Aktiviteter i perioden:
Antall styremøter: 7
Antall stevner arrangert: 2 dobbeltstevner
Antall uoffisielle: 2 runder i BAK cup
Antall dugnader: 1
Antall bronsemerkeprøver: 1
Sommerfest med slåball og grilling den 26. juni 2019
Julebord ble arrangert 7. desember 2019

Signatur:

Nytt styre
godkjent med
noen endringer.
Enstemmig
vedtatt.

Følgende kurs har blitt avholdt i 2019:
• Agility nybegynnerkurs i april med Cecilie Toft-Larsen og Vala Hjort-Jensen som instruktører.
• Introkurs i rallylydighet i mai med Liv-Edel Jægersen.
• Agility nybegynnerkurs i august med instruktører Dorte Natås og Inger Elise Krüger.
• Game On i mai med Merethe Mølholm og Åsta Vikøy som instruktører.
• Klasse 1 trening (høst) med diverse instruktører.
Årsrapport fra stevnekomiteen:
Bergen Agility Klubb har i løpet av 2019 arrangert 2 offisielle dobbeltstevner i agility:
Den 15.-16. juni var det stevne på Erdal IL sin kunstgressbane på Askøy med Michael Schilling
som dommer og NKK CERT, og 2.-3. november var det stevne i Fjellangerhallen med Hans
Strømsøyen som dommer.
Følgende stevner arrangeres i 2020:
- 18. januar (Fjellangerhallen, dommer Bodil Mehl Wiik)
- 23. februar (Fjellangerhallen, dommer Hans Strømsøyen)
- 30.-31. mai + 1. juni (Pinsestevne på Voss i samarbeid med Voss Hundeklubb, int. NKK status
på BAK sitt stevne lørdagen)
- 19.-20. september (Nordnæsdalen)
Planlagte stevner i 2021:
- 30.-31. januar (innendørs Bergensområdet)
- 22.-24. mai (Pinsestevne på Voss i samarbeid med Voss Hundeklubb, NKK status
på BAK sitt stevne lørdagen)
- 13.-14. november (innendørs Bergensområdet)
I 2019 har Stevnekomiteen bestått av Anja Egge Horne, Jannicke Wilhelmsen, Tor Grini, Sara
Julie Dressel og Elin Strand.
Vi ønsker å takke medlemmene for en svært positiv innsats ved gjennomføring av
arrangementene i 2019, og ser frem til godt samarbeid om nye stevner i 2020. Vi håper spesielt at
alle som har mulighet tar turen til Voss i Pinsen!

Årsrapport fra rallylydighet komiteen:
I 2019 avholdt Rallykomiteen (Ingebjørg Aarvik, Mia Høgi, Elin Fluge) 2 fellestreninger i Nordnæsdalen
samt et offisielt dobbeltstevne på Moldegården på Os den 19. og 20. Oktober hvor dommer var Ghita
Fossum.
Det var flere utfordringer for en helt fersk komitè: Åsane Hundehall gikk konkurs og vi slet med dårlig
kommunikasjon med eier. Dette førte til at vi måtte finne nye lokaler på kort frist, hvor vi måtte stå for

kiosk selv (uforutsett utgift). På toppen av dette herjet den mystiske hundesykdommen landet og
Mattilsynet opphevet restriksjonene bare 3 uker før stevnet skulle avholdes.
Til tross for utfordringene gikk stevnet veldig bra med forholdsvis godt oppmøte og veldig fornøyde
deltakere.
Etter en meningsmåling på Facebook i etterkant av stevnehelgen var det god stemning for nytt stevnet så
det vil også i 2020 bli avholdt både fellestreninger (dato TBC) og et offisielt stevne den 17. og 18.
oktober. Vi har også fått inn et nytt medlem i komiteen; Karoline Oen.

Styret og komiteene takker medlemmene med innsatsen gjennom 2019 og håper på et stort
engasjement for klubben også i 2020!

7. Regnskap og budsjett
Regnskap og revisorrapport ettersendes pga sykdom.

Budsjetterte inntekter 2019
Budsjetterte inntekter 2020:
Medlemsavgift
Stevneinntekter
BAK cup
Kursinntekter
Julebord
Tippemidler
Mva kompensasjon direkte drift
Sum inntekter

50 000
60 000
5 000
50 000
10 000
10 000
15 000
200 000

Budsjetterte kostnader 2020:
Stevneutgifter
BAK cup (premier og leieutgifter)
Kurskostnader
Leie dalen
Agilityutstyr
Div drift
Internett
Forsikring garasje
Betalingsgebyr
Julebord

55 000
3 000
30 000
19 000
55 000
8 000
300
3 500
3 000
10 000

Støtte til deltakelse NM/VM
Lagpåmeldinger NM
Brønnøysundregisteret
Lys garasje
Sum kostnader
Resultat

30 000
8 000
150
3 000
227 950
-27 950

8. Innkomne forslag
Ingen innkommende forslag

9. Valg
Valgkomiteens forslag til styre 2020:
Leder: Inger Elise Krüger (1 år)
Styremedlem: Therese Hansen (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Sara Julie Dressel (ikke på valg, 1 år igjen)
Styremedlem: Marianne Kalvenes (ny, 2 år)
Styremedlem: Cecilie Toft-Larsen (ny, 2 år)
Varamedlem: Simen Duesund (ny,1 år)
Varamedlem: Merethe Steinhjem Mølholm (1 år)
Merk: Endringer i BAK sin vedtekter gjør at styret når består av 5 styremedlemmer (inkludert
leder og 2 vara mens det tidligere var 6 styremedlemmer (inkludert leder) og 2 vara.
Valgkomiteen har bestått av:
Vibeke Kalvenes, Jan-Petter Wilhelmsen.

