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Årsmøtet i Hamiltonringen Avholdt 

 v/ Vindfjelltun Gjestegård fredag 5 mai 2018. 

 

Tilstedte: 7 Styremedlemmer, antall oppmøtte  totalt 49.  
 
Styrets Leder Roger Henriksen ønsket velkommen.  
Årsmøtet settes.  
 

Saksliste: 
 

1. Åpning av Årsmøtet, Godkjenning av innkalling. 
Innkalling til årsmøtet ble gjort hovedsakelig over internett, på hjemmesiden og Facebook.  
Innkalling godkjennes.  
 

2. Valg av Ordstyrer og referent.  
Ordstyrer: Terje Sandberg 
Referent: Frank Vidar Rognstad.  
 

3. Valg av to kandidater til å skrive under på protokollen. 
➢ Charlie Lundstrøm  
➢ Per Morten Abrehamsen 

 

4. Årsberetning fra styret.  
Årsberetningen ble lest opp av Roger Henriksen. (eget Skriv) 
Årsberetningen godkjennes, men beklages at web ansvarlig mangler på årsberetningen.  

 
5. Årsberetning fra avlsrådet. 

Årsberetningen leses opp fra eget skriv. 
 
Kommentarer til årsberetningen: 

▪ Hvordan går det i forhold til innavl? 
▫ Svar: om råd fra avlsrådet blir fulgt skal dette gå bra, men vi burde bli flinkere til å bruke mer 

ukjente/upremierte hunder. Avlsrådet forstår også hvorfor de mest premierte ønskes, 
lettere å selge.  

▪ Matador avl og inavlsprosent, blir det et problem?  
▫ Svar: for få hunder, men det passes på.  
▪ Hvor mange kull er det kommet i Sverige? 
▫ Svar: Dette vil vi få svar på av Karin (Representant fra Sverige) 
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6. Regnskap. 

Regnskapet er bedre i år. 
Hamiltonringen har brukt ekstern regnskapsfører, de bruker trippeltex systemet. 
P.D.D. Alle papirer og bilag er oppe å går. Hjelpen fra Nkk gjør det lettere i forhold til medlemslister 
og oversikt over hvem som har betalt.  
Inntektene til hamiltonringen er hovedsakelig medlemskontingent, noe klær og loddsalg.  
Utgifter er rasekampen, landskampen, RS møter, årsmøtet og hamiltonstikka. Hamiltonstikka koster 
mye. 
P.D.D har vi 15.289 i overskudd i 2017. 
Egenkapital/Gjeld 43000 +/- klær osv. På bok. 
Regnskapet godkjennes.  
 

7. Innkommende saker: 
 
1sak er kommet inn.  
Negativt at NKK står for fakturering av medlemskontingenten til ringen.  
 

▪ Kommentar: Hvem var det som bestemte at ringen skulle under NKK? 
▫ Svar: det ble stemt på og vedtatt på årsmøtet 2017. 
▪ Kommentar: flere mener dette er bra, lettere å holde styr på hvem som har betalt, vi sparer 

penger på dette og kasserer får pengene direkte fra NKK.  
▪ Kommentar: Hamiltonringen ble startet som en selvstendig ring. Redd for konsekvenser med 

å ligge under NKK. Når vil krav, kostnader og liknende komme fra NKK? Hvilken fordeler har 
vi? 

▫ Svar: ringen er dugnadsstyrt, dette gjør det mye lettere for alle om vi er medlem der, da vi 
får hjelp til å medlemskontingent osv.  

▫ Svar: vi er medlem av NHKF og NKK. 
▫ Kommentar: vanskelig med betaling, spesielt for noen medlemmer, gruppen som ikke er på 

nett faller utenfor, har styret sett på dette? 
▫ Svar: styret snakket om dette på styremøtet før årsmøtet, de som har problemer med å få 

betalt kan kontakte styret å få hjelp.  nye medlemmer som ikke får til å bli medlem, kan 
kontakte web ansvarlig på mail  og bli direkte medlemmer på den måten.  

▪ Kommentar: nevnes at det mangler betaling fra omtrent 70 medlemmer, er det verdt å 
miste disse?  

▫ Svar: Dette er litt grunnet at det ble sendt ut en giro ved en feil, disse er nå ringt til. Det er 
viktig med medlemmer så dette vil bli fulgt opp så alle som trenger det kan få hjelp til 
betaling. 

▪ Kommentar: om det ikke blir betalt på NKK sine sider vil det bli sendt ut en giro fra NKK til 
disse medlemmene med hundesport? NKK står for dette. Så giro kommer uansett.  

▪ Kommentar: Prøvde å melde inn på NKK men fant ikke Hamiltonringen som klubb?  
▫ Svar: styret følger opp dette. 

 
 
 
 



   

 

 3  
 

 

8. Fastsette medlemskontingent. 
Styret foreslår uendret kontingent på kroner 300.  
Godkjennes.  
 

9. Valg. 
Martin Godtfredsen leser opp. 
 
Formann: Roger Henriksen – (Ikke på valg) 
Nest leder: Trond Revhaug - (på valg) Gjenvalg. 
Sekretær: Frank Vidar Rognstad - (Ikke på valg.)  
Styremedlem: Vebjørn Ihler – (Ikke på valg.) 
Styremedlem: Geir Leversby - (På Valg) ny Knut Christiansen.  
Styremedlem: Frode Kjeldsberg - (på valg) Gjenvalg. 
Styremedlem: Øystein Sørhaug - (på valg) Ny Øystein Dalen 
1. varamedlem: Terje Sandberg - (på valg) Gjenvalg. 
2, Varamedlem: Svein-Arne Holtet ( ikke på valg) 
Redaktør: Hilde Bakken 
Materialforvalter: Per Erik Hanstad. 
Web Ansvarlig Jon Martin Støver Hofstad. 
Ny kasserer er Per Erik Hanstad.  
 

Valg komitéen 
Martin Godtfredsen  - Ny Geir Leversby. 
Per Erik Hanstad. 
Carl Johan Rimstad. 
 
Det er nå pålagt å være mer seriøse. Regnskapet er blitt mer ryddig etter forrige kasserer (karl Håkon 
Gulbrandsen). I den forbindelse må vi ha to revisorer som går igjennom og godkjenner regnskapet. 
(Roger har noen som har godkjent for 2017). Men det må velges to revisorer som kan gå igjennom 
og godkjenne regnskapet for 2018.  
Revisorer 2018: 
Ole Ivar Frømyr. 
Arnfinn Haugan 
 

10. Kåring av årets hunder og premieutdeling. 
Det ble delt ut premier og diplomer til nye/årets: 

➢  Utstillingschampioner. 
➢ Jaktchampioner. 
➢ Årets hund 
➢ Årets unghund 
➢ Rasemester 
➢ Rasemester unghund. 
➢ Rasemester REV. 
➢ Beste Hamilton Damekampen. 
➢ Ble også del ut blomster til Karin, Jon Martin og medlemmer som stiftet ringen.  
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11. Eventuelt.  
Det blir slag av effekter på utstillingen av Per Erik Hanstad. Eldre effekter til god pris.  
Roger takker alle rundt de i styret for forståelse rundt alle telefoner og mailer som kommer i 
forbindelse med forberedelser til årsmøtet.  
 
 
Møtet slutt.  
 
 
 
 
 


