Protokoll til årsmøte 2021 for Sør-Rogaland brukshund klubb
Organisasjonsnummer: 987239387
Møtet er blitt gjennomført heldigitalt fra 15. februar kl. 09:00 til 23. februar kl. 19:00.
Antall deltagere: 90.
Følgende saker ble behandlet på årsmøtet:
1.

2. Godkjenning av innkalling

Vedtak: Innkalling godkjennes
Antall stemmer for: 64
Antall stemmer mot: 6
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Normalt (50%)
Merknad:
Sak 3.1 Styret bemerker at riktig dato skal være 31.12.20 og riktig antall medlemmer skal være 515.
2.

5.1 Medlemskontingent 2021

Styret foreslår å beholde kontingent på 350,- med familiemedlem for 100,Vedtak: Forslaget vedtas
Antall stemmer for: 84
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 0
Flertallskrav: Normalt (50%)
3.

6.1 Spareplan for innkjøp av nytt kunstgress

Kunstgresset ble installert i 2016 og har normalt en levetid på 8-10 år men grunnet manglende
vedlikehold i flere år er levetiden blitt forkortet. I 2020 har klubben brukt ca. 90 000 kr i vedlikehold
av kunstgresset og samme sum er budsjettert for i 2021. Styret foreslår derfor å lage en spareplan for
å kunne kjøpe nytt kunstgress, som blir atskillig billigere å vedlikeholde i løpet av 2022/2023/2024
avhengig av når klubben har økonomi til å investere i nytt kunstgress. Styret foreslår at sparekonto
låses til fremtidig investering i nytt kunstgress samt at fremtidig overskudd blir disponert til kjøp av
nytt kunstgress.
Styret er forslagsgiver
Vedtak
Sparekonto låses til fremtidig investering i nytt kunstgress samt at fremtidig overskudd blir disponert
til kjøp av nytt kunstgress.
Antall stemmer for: 62
Antall stemmer mot: 7

Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Normalt (50%)

4.

6.2 Reduksjon i antall dugnadstimer for 2021

Jeg ønsker å fremme forslag om at antall dugnadstimer for å få eller for å opprettholde retten på å
beholde nøkkel halveres. Rette som et midlertidig tiltak for 2021. Dersom dette vedtas bør det i
slutten av 2021 foretas en vurdering av hvordan situasjonen er med tanke på smitte og restriksjoner i
samfunnet, og om endring tilbake til vanlig antall dugnadstimer bør gjeninnføres fra 2022.
Medlem
Ragnhild Goa
Styrets innstilling
Saken gjelder vedtak fattet av styret og skal derfor behandles av styret, ikke årsmøtet. Styret
behandlet saken på styremøte 03.02.21 og har vedtatt en reduksjon fra 30 til 15 timer for
dugnadstimer ført i 2020.
Vedtak
Årsmøtet godtar styrets allerede vedtatte reduksjon
Antall stemmer for: 63
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 13
Flertallskrav: Normalt (50%)

5.

6.3 Velge utvalg på årsmøte

Jeg ønsker å fremme et forslag på et demokratisk valg av utvalgene, slik at det er medlemmene som
stemmer frem hele utvalget på årsmøtene. Grunnen til dette er at klubben er blitt såpass stor at en
gren består av flere grupper/partier, og ønske er å fremme alle de som er aktive innen samme gren.
Slik det er i dag blir leder valgt av styret og leder velger selv de h*n vil ha med seg i utvalget. Rette
medfører at andre som deltar innen den aktuelle grenen ikke blir hørt, da de som sitter i utvalgene
ofte tilhører samme gruppe og dermed får veldig mye makt og overkjører de resterende gruppene
innen den aktuelle grenen.
Forslag 1: Leder og 2 utvalg representanter blir valgt partallsår. 2 utvalg representanter blir valgt
oddetalls år. Når man skal stemme får man kun avgi stemme til en utvalgs gren, slik at det er de som
er aktive innen grenen, som får stemme frem sine representanter.
Forslag 2: Leder og 2 utvalg representanter blir valgt partallsår. 2 utvalg representanter blir valgt
oddetalls år. Når man skal stemme får man avgi en stemme til to grener, slik at det er de som er
aktive innen grenen, som får stemme frem sine representanter. Grunnen til at det her foreslås to
grener er fordi vi har flere medlemmer som er aktiv i flere grener, for eksempel rally og agility.
Medlem
Else Marie Fossum Liga Dambrane

Styrets innstilling
Styret opplever utvalgene som åpne, rettferdige og engasjerte. Styret har full tillit til både
utvalgsledere og utvalgsmedlemmer. Styret har vært i dialog med forslags giver om eksempler på
overkjøring, mangel på kommunikasjon eller urettferdig behandling fra utvalgene og det har ikke
forslags giver kommet med. Styret mener dagens løsning fungerer bra og bør derfor beholdes.
Styret gjør oppmerksom på at forslaget ikke inneholder forslag til vedtektsendringer som vil være
nødvendig for godkjennelse av forslaget.
Vedtak
Beholde dagens løsning hvor styret velger aktivitetsansvarlig
Antall stemmer for: 61
Antall stemmer for vedtak 1: 13
Antall stemmer for vedtak 2: 15
Antall stemmer for vedtak 3: 33
Antall stemmer mot: 2
Antall blanke stemmer: 16
Flertallskrav: Normalt (50%)
6.

6.4 Oppdatering av låssystem

SBK har per dags dato et låssystem som er både utdatert og upraktisk. Låssenteret har opplyst at det
totalt er produsert 180 nøkler til SOK sitt område gjennom årene. Klubben har kun oversikt over 90
av disse nøklene, altså kun 50%. Rette systemet er upraktisk både ved tildeling og returnering av
nøkler, samt vanskelig å holde oversikt på. Rette medfører både lang ventetid for medlemmer som
skal ha nøkkel og utgifter for klubben ved bestilling av nye nøkler.
Styret foreslår en utskiftning av låssystemet til klubben, til et såkalt iEQP S50 system. Rette systemet
innebærer utskiftning av alle låser i dører samt nye hengelåser i porter. Rette systemet er
vedlikeholdsfritt og hvor smarttelefonen din fungerer som nøkkel. Det går også an å få en
adgangsbrikke dersom man ikke ønsker eller kan benytte seg av smarttelefonen som nøkkel.
Pris:
39 868 kr – installasjon
8 900 kr - årlig lisenskostnad (inntil 100 brukere)
Dette systemet vil gjøre administreringen av adgang mye enklere, raskere og mer praktisk for alle
parter, samt øke sikkerheten betraktelig. Adgangslogg vil være tilgjengelig i en gitt tidsramme kun for
administrator (tilsvarende nøkkelansvarlig i dag) og foreslår dermed at denne personen skriver under
på en konfidensialitetsavtale for å ivareta personvern. Videre foreslår styret at alle medlemmer som
tildeles mobilnøkkel betaler en engangssum på 500 kr til klubben for å bidra til å dekke den årlige
lisensavgiften. Medlemmer som har betalt depositum for nøkkel vil dermed får tildelt mobilnøkkel i
bytte mot depositumet. Medlemmer som ønsker adgangsbrikke istedenfor kjøper denne for 990kr.
I samsvar med at gjerdet rundt området ble reparert i 2020 til en mindre utgift enn hva som i
utgangspunktet var tiltenkt foreslår styret at noen av de midlene som er til overs fra dette går med
på å finansiere utskiftning av låssystemet. Øvrige bestemmelser rundt det nye låssystemet gjøres av
styret.
Styret

Styrets innstilling
Styret mener det er på tide å skifte låssystemer da dette forbedrer organiseringen og
administreringen av tilgang til området, øker sikkerheten og eliminerer en del av de utfordringene
som er med nåværende adgangssystem.
Vedtak
Årsmøtet godtar forslaget
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer mot: 25
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (50%)

7.

6.5 Endring av vedtekt §2-5 og fjerning av vedtekt §6-7

Styret foreslår å fjerne §6-7 utvidede rettigheter til "æresmedlemmer. “æresmedlemmer kan fritt
gjennomføre trening på klubbens område når dette er tilrettelagt for aktuelle aktivitet uten å måtte
betale treningsavgift. “æresmedlemmer mottar nøkkel til området som en gest for deres tidligere
innsats, uten å måtte fylle klubbens kriterier for å få tildelt denne.
Styret ønsker fortsatt at ildsjeler skal påskjønnes og foreslår derfor å endre §2-5 (Styret kan på
årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens "æresmedlemmer.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. “Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til
klubben, NKK avgiften refunderes av SOK. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben
spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Hederstegn kan tildeles.» endres til
følgende:
Årets ildsjel
Alle medlemmer kan levere inn nominasjon til årets ildsjel, og nominasjonene blir behandlet
anonymt. Nominasjonstekstene blir renskrevet og sammenstilt (dersom det kommer flere
nominasjoner om samme person, setter styret sammen argumentene til en tekst). I forkant av
årsmøte legges det ut en digital avstemning (resultatet vil være synlig for styret), som bestemmer
hvem vinneren blir og på årsmøte annonseres vinneren.
Styret
Styrets innstilling
SBK består av mange medlemmer som bidrar og styret ønsker å fokusere på fellesskapet og
skape/tilrettelegge for fornybare felles goder, fremfor individuelle livslange goder. Det er også vår
oppfatning at livslange fordeler skaper en skjev fordeling av fordeler i klubben.
Vedtak
Forslaget vedtas ikke. Se merknad nedenfor.
Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 21
Antall blanke stemmer: 15
Flertallskrav: 2/3 flertall

Merknad:
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall (blanke stemmer teller). 77 stemmer avgitt, hvorav 41
stemmer er for, som er mindre enn 2/3 (51 stemmer). Forslaget vedtas ikke.

8.

6.6 Leie av området til privattime

Det er slik i dag at det er privatpersoner i klubben som avholder privattimer på klubbens område,
disse tar betalt av deltakerne. Det er dessverre slik at klubben mottar null kroner, og med tanke på
slitasje på utstyr og anlegg bør det kanskje komme noe inn til klubben slik at vi får dekket disse
kostnadene.
Forslag 1: Man må melde ifra om at det er privattime når man booker tid i hallen og gi beskjed på en
eller annen måte. Det vil da koste CC antall kroner for å leie hallen eller uteområde til privattimer.
Styret har ansvaret for å fastsette prisen på leien.
Forslag 2: Man må melde ifra om at det er privattime når man booker tid i hallen og gi beskjed på en
eller annen måte. Det vil da koste 250 kroner for å leie hallen eller uteområde til privattimer.
Medlem
Else Marie Fossum og Liga Dambrane
Styrets innstilling
Saken gjelder vedtak fattet av styret og skal derfor behandles av styret, ikke årsmøtet. Styret
behandlet saken på styremøte 03.02.21 og har vedtatt følgende: Medlemmer av klubben har ikke lov
å holde PT timer for ikke-medlemmer. Gjestetrening er fortsatt tillatt, men ikke med PT time som
formål.
Vedtak
Årsmøtet godtar styrets allerede fattet vedtak
Antall stemmer for: 47
Antall stemmer mot: 13
Antall blanke stemmer: 18
Flertallskrav: Normalt (50%)

9.

6.7 Øke treningsavgiften fra og med 2021

Foreslår at treningsavgiften fra og med 2021 økes til kr 1 000 som fordeles på to årlige innbetalinger
a kr 500. Første innbetaling blir som før, innen 15. februar, andre innbetaling blir innen 15. august.
Vi har kanskje landets beste treningsfasiliteter og det koster en del å holde både utstyr og bygninger
vedlike. Klubben bør ikke alene basere all inntekt på kursing og stevner.
Å øke treningsavgiften vil gi en god og stabil inntekt til klubben.
Medlem
Tone Furenes Isabelle Simonsen
Ikke godkjent

Antall stemmer for: 33
Antall stemmer mot: 40
Antall blanke stemmer: 9
Flertallskrav: Normalt (50%)

10.

7.4 Valg av valgkomité

Silje Rasmussen 2021-2022
Sofie Tjemsland 2021-2022
Vedtak
Forslag av kandidater vedtas
Antall stemmer for: 70
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 8
Flertallskrav: Normalt (50%)

11.

7.5 Valg av revisjonsfirma for 1 år

Styret foreslår Stavanger Regnskap
Vedtak
Forslaget vedtas
Antall stemmer for: 63
Antall stemmer mot: 3
Antall blanke stemmer: 11
Flertallskrav: Normalt (50%)

12.

8.2 Forslag til Æresmedlem

Et enstemmig rallylydighetsutvalg vil gjerne innstille Kari Ommedal til “æresmedlem i Sør-Rogaland
Brukshund klubb.
Kari Ommedal har gjennom flere 10-år vært et aktivt medlem og utøver gjennom klubbens
brukshundarbeid. Både som dommer for appellmerke, samt å ha vært kursinstruktør og arrangert
prøver opp gjennom årene. I tillegg til dette, har ho representert klubben ved å ha deltatt på en
rekke prøver gjennom flere 10-år hvor hun har oppnådd flere utstillings-, lydighets- og
rallylydighets/championat med egne hunder. Kari har hatt en rekke verv gjennom sitt medlemskap i
klubben, blant annet som Nestformann i styret i 2 år (1978-1980). I denne perioden var ho aktiv
initiativtaker for å etablere og definere reglene rundt ærespremiene i klubben, dagens Championat
skjold.
Hun har vært svært aktiv i rallylydighetmiljøet de siste 10 årene samt vært medlem i
rallylydighetsutvalget i perioden 2017-2020. Som utvalgsmedlem påtok hun seg svært mye ansvar
ved å arrangere og gjennomføre fellestreninger, låse opp for medlemmer og bidra til å bygge et trygt
og godt miljø for både nybegynnere og videregående i miljøet. Når det er behov for dugnad for

rallylydighetsmiljøet, bidrar hun med både kaker, boller og annet snadder til kiosken, i tillegg til å
bidra med vakkert strikkearbeid som premier og gaver til prøver og dommere. Hun påtar seg gjerne
diverse praktiske gjøremål med tanke på tilreisende instruktører og dommere og stiller opp med
hjemmelaget lunsjmat til dem, bidrar både i riggegruppen og med mange dugnadstimer i forbindelse
med stevnene. Under COVID-19 har Kari vært en hoved bidragsyter for å ivareta sikkerheten rundt
bruk av fellesutstyr og fellesarealer under treninger og prøver. I tillegg tar Kari et tak for klubben
under felles dugnader, samt har i en lang periode hatt faste oppdrag som f.eks. gressklipping og stell
av grøntarealet til SOK. Tidligere har hun også bidratt til SOK sitt 17 mai innslag, hvor klubben for en
tid tilbake vant beste innslag i folketoget to ganger på rad.
Kari Ommedal betyr svært mye for rallylydighetsmiljøet og er et forbilde for mange både i og utenfor
klubben, både som person og med sitt hundehold. Hun er kjent og kjær langt utenfor klubben og
støtter alltid både prøve-arrangører og sine konkurrenter i trening og på prøver. Rette ser vi
gjentatte ganger da hun per i dag er den eldste aktive utøveren i rallylydighet som har deltatt på NM
en rekke ganger. Vi håper å se henne aktiv i rallylydighetsmiljøet i flere år fremover, men at ho
samtidig påstår seg litt mindre ansvar i klubben da ho er en voksen pensjonist allerede.
Medlem
Birgit Espeland
Ikke godkjent
Se merknad nedenfor
Antall stemmer for: 41
Antall stemmer mot: 12
Antall blanke stemmer: 24
Flertallskrav: Normalt (50%)
Merknad:
Utnevnelse av æresmedlem krever 2/3 flertall (blanke stemmer teller). 77 stemmer avgitt, hvorav 41
stemmer er for, som er mindre enn 2/3 (51 stemmer). Forslaget vedtas ikke.
13.

Godkjenning av årsregnskap 2020

Vedtak
Årsregnskap 2020 godkjennes
Antall stemmer for: 52
Antall stemmer mot: 1
Antall blanke stemmer: 22
Flertallskrav: Normalt (50%)

14.

Budsjett 2021

Vedtak
Budsjett 2021 vedtas
Antall stemmer for: 49
Antall stemmer mot: 1

Antall blanke stemmer: 20
Flertallskrav: Normalt (50%)

15.

Valg av tillitsvalgte

Følgende ble valgt:
Styreleder: Unni Margreta Martinsen
Styremedlemmer: Thomas Drotningsvik, Monica Berglyd Olsen, Johnny Aas
Varamedlemmer: Miriam Wittenberg, Vilde Lyngås

___________________________
23.02.21
Unni Margreta Martinsen

___________________________
23.02.21
Isabelle Simonsen

