
    

 

Årsmøte i Bergen Agility Klubb 

Onsdag 28. mars 2023 kl. 19:00 

Sted: Olsvik Skole 

 Årsmøtets agenda: 

1) Godkjenne innkallingen og saksliste 

2) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra 

møtet. 

3) Behandle årsberetning 

4) Godkjenne regnskap med revisjonsberetning 

5) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år 

6) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.  

7) Valg 

 

3. Behandle årsberetning 2022 

Styret 

Styret har bestått av  

a. Leder: Marianne Kalvenes  

b. Kasserer: Vala Hjorth-Jenssen  

c. Styremedlem; Simen Duesund  

d. Styremedlem; Merethe Mølholm  

e. Styremedlem; Cecilie Toft-Larsen 

f. Vara: Mette Skern-Mauritzen 

g. Vara: Ann Christin Sjøtun 

Vi har hatt 4 Styremøter i år.  



Det er besluttet nye satser for instruktørlønn. 400,- pr time for onsdagstreningene og temakvelder.  Vi 

øker sats for instruktør mandagstreningene til 400,- fra 2023. Sats for nybegynnerkursene er 4000,- 

Vi har søkt studieforbundet om støtte og fått dette godkjent for de kursene som har vært i 2022.  

Vi har besluttet stønad til deltakelse Nordisk mesterskap v/Åsta Viksøy og Junior Open Agility World 

Championship v/Annie Tellnes 

Vi har gitt stønad til NM lagdeltakelse for alle lag i Stor, Mellom og Liten. 1500,- pr lag er betalt til 

lagledere.  

Vi har gjort følgende innkjøp til klubben 

• 4 slalåm pinner til Intercan slalåm. Hvite pinner med blå markering. 

• 4 pinner til allé slalåm. Hvite pinner med blå markering.  

• 1 stk. Soft line vippe, Blå med gult felt.  

• 1 stk. trekk til vippe, 

• Antislipp vektsekker, 20 par. 

• 4 stk blå soft sving trener.  

• Gressklipper 

• Hjul til stien 

• Avtalt kjøp av nytt tidtakerutstyr 

 

Kurs gjennomført i perioden 

• Mandagstrening vår og høst 

• Onsdagstrening vår og høst 

• Nybegynnerkurs vår og høst 

Andre aktiviteter 

Vi arrangerte en større dugnad i august der det ble servert pizza. I tillegg har det vært to mindre dugnader.  

Stevnekomiteens aktiviteter i perioden 

Klubbens hovedstevner (helger) i 2022: 

- 29.-30. januar (Vest Hundesportsenter, dommer Johnny Aas) 

- 19.-20. februar (Fjellangerhallen, dommer Synnøve Matre) 

- 6.-8. mai (stevne på Voss i samarbeid med Voss Hundeklubb, dommere Johnny Aas og 

Ragnvald Tollefsen) 

- 26.-27. november (Vest Hundesportsenter, dommere Bodil Mehl Wiik og Morten 

Holmen) 

Klubbens kveldsstevner i 2022: 

- 24. mai (Nordnæsdalen, Agility klasse 1 og 2, dommer Hans Strømsøyen) 

- 25. mai (Nordnæsdalen, Klasse 3, dommer Morten Holmen) 

- 12. desember (Vest Hundesportsenter, Lag hopp, dommer Hans Strømsøyen) 



I tillegg har det blitt arrangert 3 blåbærstevner: 31. mars, 9. juni og 23. September.  

Vi har hatt stor oppslutning på alle konkurransene.   

Gjennomførte stevner i 2023: 

- Kveldsstevne 13. januar (Fjellangerhallen, dommer Jan Egil Eide) 

Planlagte stevner i 2023: 

- 18.-19. mars (Vest Hundesportsenter, dommer Morten Holmen) 

- 2.-4. juni (stevne på Voss i samarbeid med Voss Hundeklubb, dommere Nina Hansen og 

Johnny Aas) 

- 25.-26. november (Vest Hundesportsenter) 

Stevnekomiteen takker alle medlemmer for super innsats ved gjennomføring av klubbens 

stevner, og ser frem mot nye arrangementer! 

Stevnekomiteen består av Anja Egge Larsen, Jannicke Wilhelmsen, Tor Grini og Elin Strand.  

Kveldsstevnekomiteen består av Morten Holmen, Anders Styve, Marianne Kalvenes, Anne 

Mette Simonsvik, Ann Christin Sjøtun og Marina Allertsen. 

 Om du ønsker å bidra i stevnekomiteene, ta kontakt på stevne@bergenagilityklubb.no 

Til årsberetningen - Styret takker komiteene og medlemmene for innsatsen gjennom 2022 og håper 

på et stort engasjement for klubben også i 2023! Styret anbefaler å godkjenne årsberetningen.  

 

4. Behandle regnskap og revisorberetning; Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskap og 

budsjett. 
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5. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år   

Styret anbefaler å øke medlemskapsavgift fra 360 til 380 kr 

 

Budsjetterte inntekter 2023: Nok 

Medlemsavgift 60,000 

Stevneinntekter  100,000 

BAK cup/uoffisielle løp 2,250 

Kursinntekter 35,000 

Tippemidler  9,000 

Spesielt off. tilskudd for tjeneste 3,000 

Mva kompensasjon direkte drift  10,000 

Sum inntekter 219,250 

  

Budsjetterte kostnader 2023:  

Stevneutgifter  60,000 



BAK cup/Uoffisielle løp 200 

Kurskostnader  25,000 

Leie dalen  19 000 

Agilityutstyr: Nytt tidtakerutstyr 37,500 

Div drift  8 000 

Internett One.Com 700 

Forsikring garasje 4,400 

Kostnad kasserer 2,700 

Betalingsgebyr 3,000 

Støtte til deltakelse NM/VM 15,000 

Lagpåmeldinger NM 15,500 

Brønnøysundregisteret 150 

Sum kostnader 191,150 

Resultat  28,100 

 

6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.  

Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag. 

Styret foreslår følgende endring i § 6-7 Lagdeltakelse 

Dagens § 6-7 Lagdeltakelse 

BAK dekker påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som meldes på til stevnene som BAK arrangerer. 

BAK dekker også påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som stiller i NM. Utover dette sponser klubben 

de av lagene som kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer BAK, med inntil kr 1500,- per 

lag. Blant de som ønsker å gå lag velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til 

lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å 

koordinere og melde på lag. Se forøvrig klubbens egne lagregler. 

Endres til;  

§ 6-7 Lagdeltakelse 

 BAK dekker påmeldingsavgiften til NM Lag deltakelse. Utover dette sponser klubben de av lagene som 

kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer BAK, med inntil kr 1500,- per lag. Blant de som 

ønsker å gå lag velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke 

stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde 

på lag. Se for øvrig klubbens egne lagregler.delta i s 

Merethe Mølholm foreslår å endre § 6-8 Støtte til medlemmer som deltar i internasjonale mesterskap 

Forslag om å øke støtten til deltakere i Nordisk Mesterskap og verdensmesterskap fra kroner 3000 til 

kroner 5000 da utgiftene til slike mesterskap har økt betraktelig i løpet av de siste årene.  

Styret støtter forslaget  



7. Valg 
 Valgkomiteens forslag til styre 2023: 

• Leder: Marianne Kalvenes (ny velges for 1 år) 

• Kasserer: Ingrid Vikestad (ny velges for 2 år) 

• Styremedlem; Ann Christin Sjøtun (ny velges for 2 år) 

• Styremedlem; Merethe Mølholm (ikke på valg 1 år igjen) 

• Styremedlem; Cecilie T. Larsen (ikke på valg 1 år igjen) 

• Vara: Åsta Viksøy (ny velges for 1 år) 

• Vara: Mette Skern-Mauritzen (gjennvalg for 1 år) 

Valgkomiteen:  

• (ny velges for 1 år) ikke funnet kandidater 

• (ny velges for 1 år) ikke funnet kandidater 

Revisor:  

• (ny velges for 1 år) ikke funnet kandidater 


