Årsmøte i Bergen Agility Klubb
Onsdag 30. mars 2022 kl. 18:30
Sted: Vi møtes i Dalen og har teams møte

Årsberetning 2021
Styret
Styret har bestått av
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem;
Styremedlem;
Styremedlem;

Marianne Kalvenes
Vala Hjorth-Jenssen
Cecilie Toft-Larsen
Simen Hjertøy Duesund
Merethe Steinberg Mølholm

Vara;
Vara;

Inger Elise Krüger
Ann Christian Sjøtun

Styret
Styrets årsrapport
Vi har hatt fire styremøter i 2021

Vi arrangerte en dugnad der vi hadde trekning av PT timer for dem som deltok på dugnaden. PT
timer som gevinst var kanskje ikke helt vellykket, neste gang bør vi ha noe annet som premie.
Vi har solgt utstyr som ikke er i henhold til dagens standard

Vi har kjøpt ny gressklipper, konkurranse slalåm og allé slalåm
Vi har valgt ut nye klubbjakker og vester på Hooks

Vi har besluttet nye regler for å få utdelt kode til utstyret i dalen. Dette for å øke
treningsmulighetene for de som trener i Dalen, uten at de er avhengig av andre medlemmer
med nøkkel for å kunne trene.
Vi har besluttet nye regler for treningstid i Dalen slik at de som aktivt bruker
aktivitetskalenderen kan bruke alle dager, dersom der er ledig.

Vi hadde fire treningskonkurranser når det åpnet for dette med hensyn til Covid restriksjoner.
Styret inviterte nye medlemmer til å sette i gang en egen komité for kveldstevner. Dette har
fungert meget godt og komiteen har planer om nye stevner våren 2022.

Kurs
•
•
•

•

Nybegynnertrening på mandager, vår og høst
Onsdagstrening
Temakurs
o Felt
o Slalåm
Hopp1 konkurransekurs

Andre aktiviteter
• Organisert innetrening på Sotra vinteren 2021/2022
Rally-komiteen takket for seg i 2021 etter god innsats!
Komiteen 2021 besto av:
Ingebjørg Aarvik
Mia Høgi
Karoline Oen
Elin Fluge

Rallykomiteen organiserte et høststevne 18. -19. september 2021. Stevnet ble meget godt
arrangert og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

Årsrapport fra stevnekomiteen:

Året 2021 ble igjen preget av Covid, noe som førte til at to av helgestevnene vi skulle ha
gjennomført første halvdel av året dessverre måtte avlyses. Den 13.-14. november fikk vi endelig
arrangert ett helgestevne. Dette stevnet ble holdt på Vest Hundesportsenter med dommere Hans
Strømsøyen og Bodil Mehl Wiik. Dynamisk Dyrehelse og Europris sponset oss med flotte
premier.
Klubben har også arrangert en rekke kveldsstevner i regi av egne kveldsstevnekomiteer:
- Onsdag 2. juni (Klasse 1, Nordnæsdalen, dommer Bodil Mehl Wiik)
- Onsdag 9. juni (Klasse 2, Nordnæsdalen, dommer Morten Holmen)
- Torsdag 17. juni (Klasse 3, Nordnæsdalen, dommer Hans Strømsøyen)
- Tirsdag 7. september (Hopp 1,2,3, Nordnæsdalen, dommer Synnøve Matre)
- Tirsdag 9. november (Vest Hundesportsenter, Hopp 1 og 2 «rerun», dommer Synnøve
Matre)
- Onsdag 10. november (Vest Hundesportsenter, Agility 1,2,3, dommer Hans Strømsøyen)
Gjennomførte stevner så langt i 2022:
- 29.-30. januar (Vest Hundesportsenter, dommer Johnny Aas, premier sponset av Europris)
- 19.-20. februar (Fjellangerhallen, dommer Synnøve Matre)
Planlagte stevner i 2022:
- 6.-8. mai (stevne på Voss i samarbeid med Voss Hundeklubb, NKK status

-

på BAK sitt stevne en av dagene, dommere Johnny Aas og Ragnvald Tollefsen)
Kveldsstevne tirsdag 24. mai (Agility klasse 1 og 2, dommer Hans Strømsøyen)
Kveldsstevne onsdag 25. mai (Klasse 3, dommer Morten Holmen)

Vi takker alle medlemmer for super innsats ved gjennomføring av klubbens stevner, og ser frem
mot nye arrangementer!
Stevnekomiteen består av Anja Egge Horne, Jannicke Wilhelmsen, Tor Grini og Elin Strand.
Kveldsstevnekomiteen består av Morten Holmen, Anders Styve, Marianne Kalvenes, Anne Mette
Simonsvik og Ann Christin Sjøtun.
Om du ønsker å bidra i disse komiteene, ta kontakt på stevne@bergenagilityklubb.no
Vi ønsker å takke medlemmene for en svært positiv innsats ved gjennomføring av arrangementene
i 2021, og ser frem mot nye arrangementer!

Til årsberetningen

Styret takker komiteene og medlemmene for innsatsen gjennom 2021 og håper på et stort
engasjement for klubben også i 2022!
7. Regnskap og budsjett
Budsjetterte inntekter 2022:
Medlemsavgift
Stevneinntekter
BAK cup
Kursinntekter
Julebord
Tippemidler
Mva kompensasjon direkte
drift
Sum inntekter
Budsjetterte kostnader 2022:
Stevneutgifter
BAK cup (premier og
leieutgifter)
Kurskostnader
Leie dalen
Agilityutstyr
Gressklipper
Div drift
Internett

48 000
40 000
5 000
50 000
10 000
10 000
15 000
178 000

25 000
3 000
30 000
19 000
30 000
15 000
8 000
300

Forsikring garasje
Kostnad kasserer
Betalingsgebyr
Julebord
Støtte til deltakelse NM/VM
Lagpåmeldinger NM
Brønnøysundregisteret
Nye låser til garasjen
Sum kostnader
Resultat

3 500
2 700
3 000
10 000
10 000
8 000
150
3 000
170 650
7 350

8. Innkomne forslag
Forslag fra klubbmedlem Marianne Kalvenes om å endre innhold i paragraf 6-7 lagdeltakelse.
Gjeldende bestemmelse:
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 for øvrig klubbens egne lagregler.
Forslag til ny bestemmelse:
BAK dekker påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som stiller i NM. 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.
Styret støtter forslaget
Forslag fra klubbmedlem Marianne Kalvenes om å endre innhold i paragraf 6-9 Tildeling av nøkkel til
treningsområdet/utstyret
Gjeldende bestemmelse:
For å få tilgang på nøkkel til bommen og garasjen i Nordnæsdalen forplikter man seg til å inneha en
oppgave i klubben, og man må ha vært medlem i Bergen Agility Klubb i minst ett år eller ha tilsvarende
minst ett års erfaring med agility fra annet sted. Styret kan utvise skjønn ved utdeling av nøkler, slik at
man etter søknad kan få tilgang til nøkler selv om man ikke innfrir kravet på ett års medlemskap. Dersom
man ikke tilfredsstiller disse kravene vil man likevel ha tilgang til de oppsatte fellestreningene. Nøkler
utleveres mot et depositum som fastsettes av styret og skal leveres tilbake ved opphør av medlemskap.
Forslag til ny bestemmelse:

For å få tilgang på nøkkel eller kode til bommen og garasjen i Nordnæsdalen forplikter man seg til å bidra
aktivt i klubben. Helt ferske ekvipasjer må følge et opplegg med kurs og opplæring før kode deles ut.
Kode til nøkkelboks vil bli endret hvert år etter hovedforfall for medlemskap er gått ut.

9. Valg
Valgkomiteens forslag til styre 2022:
Leder: Marianne Kalvenes (gjenvalg - velges for 1 år)
Kasserer: Vala Hjorth-Jenssen (ikke på valg - 1 år igjen)
Styremedlem; Simen Duesund (ikke på valg - 1 år igjen)
Styremedlem; Merethe Mølholm (gjenvalg - velges for 2 år)
Styremedlem; Cecilie T. Larsen (gjenvalg – velges for 2 år)
Vara: Mette Skern-Mauritzen (ny velges for 1 år)
Vara: Ann Christin Sjøtun (gjenvalg - velges for 1 år)
Valgkomiteen:
John Skovgaard (går ut)
Elin Strand (ny)

