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INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Det innkalles herved til årsmøte i SØR-ROGALAND BRUKSHUND KLUBB tirsdag
21.februar 2023 kl. 1800 i klubbhuset på Åsen. Klubbens vedtekter er tilgjengelig på
https://www.sbk1968.net/2-2/klubbens-vedtekter/.

Forhåndsstemming (kan kun benyttes ved valg ref §3-2*):
Legg forhåndsstemme i en konvolutt og merk tydelig “Forhåndsstemme”. Denne
konvolutten legges i en ny konvolutt som er tydelig merket med avsenders navn og
skal signeres. Denne sendes per post til Sør-Rogaland Brukshund klubb,
Vassåsveien 50, 4017 Stavanger, eller legges i klubbens postkasse ved
hovedporten.

Stemmeseddel for forhåndsstemming ligger vedlagt. Stemmen må være styret i
hende eller postemplet innen 14.02.2023.

*
"Møte- og stemmerett på årsmøtet har bare personlig frammøtte medlemmer eller
ved å benytte forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved valg.
Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved
innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at
stemmegivningen skal være hemmelig."

OBS!
Dersom du har betalt kontingent en av de siste dagene, ta med kvittering.
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1. Valg av møteleder, én referent, to til å undertegne
protokollen og tellekorps

2. Godkjenning av innkalling

3. Årsrapport for 2022

3.1. Klubben generelt

Velkommen til årsmøte og år 2023!
Selv om vi har hatt flere år med suksessfulle digitale årsmøter, har vi valgt å kjøre årets
møte fysisk. Det er styrets ønske at årsmøte skal være en hyggelig begivenhet som samler
klubbens medlemmer, bygger klubbtilhørighet og er en arena vi kan møtes sammen på.
Styret oppfordrer derfor til at årsmøtet avvikles innen rimelig tid, at alle deltakere
respekterer ordstyrer så blir det tid til litt bakverk og kaffe til slutt.

I 2022 har det endelig vært et normalt år etter flere år med restriksjoner og begrensninger.
Styret har fortsatt arbeidet med å redusere kostnader, og det oppleves igjen et stort trykk
av både kurs og stevner som har sørge for en sunn og god inntekt til klubben. Takk til alle
medlemmer som har bidratt!

Som leder har jeg fokusert på å videreføre prosessene og rutinene som tidligere ble innført,
som igjen gjør at styrets arbeid går effektivt, er konsekvent, dokumentert og transparent.
Jeg håper jeg har lykkes i det og at det oppleves slik for medlemmene.

Det er utrolig flott å se så mange nye medlemmer i klubben som har oppdaget gleden av
trening med hund, og ikke minst hvordan medlemmer i klubben tar varmt imot de nye
medlemmene. Tusen takk, det vet jeg nye medlemmer setter stor pris på!

Isabelle
Leder i Sør-Rogaland Brukshundklubb

3.1.1. Styret
Leder Isabelle Simonsen
Nestleder Hege Aske Almedal
Styremedlemmer Monica Sterken Berglyd, Johnny Aas, Pia Ernestus Prytz

og Veronika Vasseng
Varamedlemmer Miška Števčaťová og Lise Marie Ullenes
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3.1.2. Valgkomité
Leder Siri Linnerud
Medlemmer Sofie Tjemsland og Silje Rasmussen

3.1.3. Regnskapsfører og revisjon
Regnskapsfører Stavanger Regnskap AS
Fra 01.06.22: Tone Furenes, Anita Jansen og Liga Dambrane (mot dugnadstimer)

Revisjon Stavanger Regnskaps AS

3.1.4. Aktivitetsansvarlige
Rallylydighet: Birgit Espeland
Agility: Ida Iren Kleppe og Anita Jansen
Lydighet: Irene Goa
Jær-utstilling: Bjørg Wikan Andreassen
Kursansvarlig: Nicky Schram

3.1.5. Roller
Webansvarlig Isabelle Simonsen
IT ansvarlig Øyvind Berg
Dugnadsansvarlig Sidsel Nesse og Janne Lise Larsen
Premiekomite Pia Prytz
Kioskansvarlig (pr. aktivitet)

Agility = Kathrine Vestersjø Tysse
Rally = Rallylydighetsutvalget
Lydighet = Lydighetsutvalget

Kursansvarlig Nicky Schram
Vaktmester Line Engevik og Linn Tjøtta
Kunstgress vedlikehold Johnny Aas
Materialforvalter Kristine Egelandsdal
Klippe gress Ørjan Messmer
Utstillingstrening Ragnhild Goa, Liga Dambrane og Ellen Endresen

3.1.6. NKK representant til RS
Bjørg Wikan Andreassen som også er NKK Region Rogaland leder.

3.1.7. Medlemstall per 31.12.22
Medlemstall per. 31.12.22 var 540 medlemmer.
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3.1.8. Medlemskontingent 2022
Medlemskontingenten for 2022 var 350,- og 100,- for familiemedlem.

3.1.9. Styremøter
Det ble avholdt 10 styremøter. Styremøteprotokollene ligger på klubbens hjemmeside:
https://www.sbk1968.net/2-2/styret/styremote-referat/

3.1.10. Medlemsarrangementer
Medlemskveld: Styrketrening for hund
Medlemskveld: Julegrøt

3.2. Lydighet

Treninger
Lp trening hver tirsdag fra kl 17-2130 og annenhver torsdag 19-2130. Vi tilbyr instruktør på
nybegynner treningene for å sikre at de har noen å støtte seg på ved behov. Dette virker til
å være verdifull for medlemmene våre. Etter ønske fra medlemmene så vil det rutinemessig
bli lagt inn konkurransetreninger.

Utvalget
Irene Goa
Iren Valleraunet
Irmelin Nybakk
Maren Stangeland

3.3. Agility

Trening
Det har lenge vært en utfordring at de fleste fra nybegynnerkurs faller fra de første ukene
etter kurs. Agilityutvalget har i slutten av 2022 satt opp en prøveordning med “Partitrening”,
dette er primært for å fange opp de som ønsker seg videre fra nybegynner treningene til
start i konkurranse. Men vi har også satt opp et videregående parti for å opprettholde
aktivitet for alle nivået. Disse treningene blir gjennomført i felles treningstiden torsdager fra
kl. 19.00 til 22.00. Vi håper dette tiltaket vil bidra med at rekrutteringen i klubben øker.  Vi i
agility utvalget vil fortsette å se på muligheter for å utbedre treningene vi har på vårt flotte
område!

(Oversikt treningstider)

Stevner
Etter flere år med Covid var det godt å endelig få et tilnærmet normalt år for arrangering av
stevner. Klubben har i 2022 arrangert 5 stevnehelger/11 stevnedager i tillegg til en
stevnedag med kun lag og hopp. Vi har også sett behov for rekruttering til konkurranse og
har avholdt 4 stk Blåbærstevner. Vi håper dette gir mersmak til deltakerne og at vi fortsetter
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å se dem utvikle seg i 2023, samt kanskje blir klare for offisiell konkurranse! Respitt har
kommet i gang igjen, og det har blitt avholdt totalt 16 respitter.

Gratulasjoner
Samlet under punkt 8

Klubbmesterskap 2022 resultater

Utvalget
I midten av 2022 tok Anita Jansen over som leder for agilityutvalget, i tillegg fikk vi en del
nye medlemmer i utvalget, Lise Marie Ullenes, Karina Skjelvik, Kristin Monsen og Maia
Fossum. Noen som er litt “nye” gamet og andre som har god fartstid, vi håper denne
sammensetningen kan bidra positivt til utvalgets arbeid fremover og vi gleder oss til et nytt
år med mange spennende oppgaver og kjekke stevner!

Agilityutvalget
Leder: Anita Jansen
Utvalgsmedlemmer: Elin Innvær, Ruth E. Birkedal, Kristine Skogen, Kristin Monsen, Maia
Fossum, Lise Marie Ullenes og Karina Skjelvik.

3.4. Rallylydighet

Rallylydighet har strukturert trening hver mandag med en vaktansvarlig tilstede. Vaktens
rolle er å tilrettelegge treningene og hjelpe utøverne ved behov, samt ta imot nye
medlemmer. Vaktplan blir delt via våre facebook-sider, og prinsippet bak vaktplanen er at
medlemmer som deltar på treninger også skal bidra tilbake til fellesskapet ved å sette seg
opp/bli tildelt vakter. For hver trening forberedes det øvelser og baner, som vakten er
ansvarlig for at blir satt opp før treningsstart.

(Oversikt treningstider)

Vi synes det er veldig gledelig å registrere at antall aktive medlemmer har økt på
treningene denne høsten, både på nybegynner og videregående trening. Alle må dessuten
være observante og ta hensyn til hverandre for å gi en trygg og god ramme for alle, bruk av
pause-bur for hunden (eller i bilen) gjelder derfor på alle treninger.

Prøver 2022
Dette året har klubben avholdt hele 7 stevner - det siste med påmeldingsrekord!:

12-13 Mars: 72 / 71 påmeldte deltakere. Dommer Ghita Fossum og Birgit Espeland
6-7-8 Mai: 63 / 63 / 63 påmeldte deltakere. Dommer Hege Fredriksen og Tina Stenfjell
5-6 November: 106 / 113 påmeldte deltakere. Dommer Ghita Fossum og Birgit Espeland

Klubbmesterskapet 2022 ble gjennomført 16 oktober, og vi var så heldige å få Birgit
Espeland til å dømme denne dagen. Veldig kjekt at vi ble en liten gjeng som deltok, 24 stk
totalt. Vi gratulerer årets dyktige klubbmestere!

Klubbmester klasse 1: Ghita Fossum og Rockrose
Klubbmester klasse 2: Carole Ross og Dixie
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Klubbmester klasse 3: Ingen
Klubbmester Elite: Anette Larsen og Accio

Kurs
Ghita Fossum har holdt 2 kurs i år. Et nybegynnerkurs og et videregående kurs (klasse 3
og elite). Det skulle blitt arrangert et kurs i det nye regelverket, men det er blitt utsatt til 7-8
januar 2023. Begge kursene som Ghita har hatt har blitt fulle, 18 påmeldte totalt.

Nytt regelverk
Januar 2023 er det nytt regelverk og nye øvelser i rallylydighet. Vi gleder oss til å ta fatt på
nye utfordringer! To nye sett med skilt ligger allerede i hallen, og beskrivelse av de nye
øvelsene finnes på rallylydighet.no.

Heder og ære
Flere av klubbens medlemmer har gjort det meget bra i konkurranser. Det er utrolig kjekt å
se at våre medlemmer fortsetter å hevde seg på alle nivåer og helt i toppen av Elite rundt
om i vårt langstrakte land. Også i år har noen av våre medlemmer oppnådd både Rally
mellomtitler, Cert og Championat i løpet av 2022. Dette er utrolig spennende og vi gleder
oss til å følge både nye og etablerte ekvipasjer videre.

(Gratulasjoner er samlet under punkt 8.)

Rallylydighetsutvalget 2022:

Birgit Espeland (Gått ut sommer 22)
Anja Haugland
Elisabeth Ekvoll Bowen (Gått ut sommer 22)
Anita Løland Engebretsen
Anette Larsen
Ine Sørensen

3.5. Utstilling

JÆR-UTSTILLINGEN 2022

Utstillingen ble avholdt søndag den 22. mai, og som vanlig var den på Orre. Det ble et
vellykket arrangement, med totalt 749 hunder, fordelt på 649 voksne og 100 valpe. Så
mange påmeldte har vi ikke hatt på veldig mange år.

Mulig det var slutten av Corona restriksjonene som gjorde utslaget, eller kanskje det var
fordi vi endelig samarbeidet med en klubb igjen og arrangerte dobbelutstilling.

Lørdag 21. mai arrangerte Sandnes Brukshund Klubb sin utstilling på samme sted med
samme dommere. De inviterte også de samme rasene, så det ble dobbelutstilling for mer
eller mindre alle inviterte raser.

På grunn av den store mengden påmeldte, måtte vi ha 10 utstillingsringer, med et snitt på
75 hunder i hver av dem. Sandnes BHK hadde en ring mindre, da det var litt færre
påmeldte der. Været var med oss denne gangen også, noe som alltid gjør det hele til en
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trivelig dag. Det er tross alt 6 ringer ute på fotballbanen, og selv om det finnes gode klær og
pelskledde hunder, legger regn og vind en stor demper på et slikt arrangement.

I tillegg til et Idrettslag som stilte opp og gjennomførte sin dugnad, har vi en kjempe flink
gjeng fra SBK, som står på fra nyttårsskiftet, gjennom hele våren og ikke minst selve
utstillingshelgen. En stor takk til dem alle for den innsatsen de gjør.

Vi får bare krysse fingrene for at alt vil fungere like bra i 2023, for da går vi på og arrangerer
ny utstilling sammen med Sandnes BHK igjen.

Når alt dette er sagt, skulle faktisk Jærutstillingen ha feiret 40-års jubileum i 2021. Hvis det
jeg nå har funnet ut er korrekt, hadde SBK sitt første uoffisielle valpeshow i 1981 og så den
første offisielle utstillingen i 1982. Er usikker på hvem av dem vi skal regne som starten,
men vi får finne det ut og feire 45-årsjubileet om noen år i stedet.

v/Bjørg W. Andreassen

3.6. Dugnader

Det har vært arrangert to dugnader i 2022. En på våren og en på høsten. Det har vært
obligatorisk for alle medlemmer med nøkkel å delta på dugnad. Vi har vasket tunneler,
sandsekker og hinderstøtter. Klubbhus og skur har blitt høytrykkspylt. Bunkersen har blitt
ryddet og skur har blitt ryddet og kostet. Medlemmer har ryddet, vasket og raket løv når det
har vært behov utenom dugnader. Det har vært en flott innsats av medlemmer .

Dugnadsansvarlig
Janne-Lise og Sidsel

4. Økonomi 2022

Endelig et forutsigbart, stabilt og godt år for alle også økonomisk. Klubben har hatt høy
aktivitet gjennom hele året og vi har gjennomført flere kurs innen alle grener som igjen gir
både fornøyde hundeeiere og gode inntekter til klubben. Rally har arrangert flere store
stevner og med rekorddeltakelse på antall påmeldte. Agility utvalget har virkelig stått på
dette året og arrangert blant annet blåbær stevner som har blitt populære og virkelig drar
mange nye til klubben, dette bidrar meget positivt til klubbkassen. Godt er det også å få
arrangert Jærutstillingen igjen og den stabile inntekten det gir til klubben. Gledelig er det at
utvalgene er blitt meget kostnadsfokusert og vi tjener igjen penger på å arrangere stevner.
Stor takk til alle som bidrar til å finne gode økonomiske løsninger.

Kursvirksomheten vi har i klubben er, og vil antagelig være den viktigste inntektskilden for
klubben og bidrar til et positivt budsjett for 2023 og resultat for 2022.

SBK har en av Norges beste hinderpark og varmeste treningshall. Årskontingent og
treningsavgift i klubben er meget lave og utgjør kun ca 15% av inntektene til klubben. Det
koster å holde både området, bygninger og utstyr i god stand. I de kaldeste månedene er
strømregningen på over 20 000 kr per måned. Vedlikehold av kunstgresset koster rundt
7000 kr i gjennomsnitt per måned, hele året.
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Styret vedtok i 2022 å skiftet alle lys til LED lys både ute og inne som har vært en betydelig
driftskostnad, men som på sikt vil bidra til reduserte strømutgifter for belysning.

Styret har de siste årene jobbet med å kutte kostnader og kontinuerlig jobbe for å finne
gode økonomiske løsninger. Stavanger Regnskapsbyrå er sagt opp som regnskapsfører og
klubbens regnskap føres på dugnad av medlemmer, som sparer klubben rundt 80 000 kr
per år.

Styret ber om forståelse for at følgende vedtatte investeringer fra årsmøtet 2020 og 2021
ikke er gjennomført, da styret fortsatt ønsker å styrke klubbens oppsparte midler:

2020  - punkt 6.3 oppussing av kjøkken - 50 000 kr
2020 - punkt 6.2 innkjøp og installasjon av høyttalere hall og utendørs - 30 000 kr
2020 - punkt 6.1 forsterker til internett i hallen
2021 - punkt 6.4 Installasjon av nytt låsesystem - 40 000 kr (årlig driftskostnad per
100 brukere - 10 000 kr)

4.1. Budsjett 2023
Klubben budsjetterer med en inntekt på 1 500 000 i 2023 hvor fordelingen er som følger:

Inntekt stevner/utstillinger - 750 000
Inntekt kurser - 500 000
Inntekt årskontingent/treningsavgift - 250 000

Å budsjettere for kurs er utfordrende da man aldri sikkert vet hvor mange som ønsker å
holde kurs for klubben. Etterspørselen for alle typer kurs er høy og vi har gode muligheter i
2023 til å holde flere kurs enn det vi har budsjettert.

Fortsetter vi det gode fokuset på økonomi som vi har og jobber for å holde kostnadene
nede har vi gode forutsetninger til å drive klubben med et godt overskudd på rundt 200 000
kr.

Agilityuken, som skal arrangeres sammen med Sandnes Brukshund klubb, er ikke
medregnet i budsjettet for 2023, hverken inntekter eller kostnader er inkludert i tallene for
2023.

Budsjettet for 2023 bør være mulig å oppnå forutsatt at vi sammen drar lasset og
medlemmer støtter opp på samme gode måte som i 2022 med både dugnader, kurs og
gjennomføring av stevner og utstillinger.

Budsjett vedlegg 4.
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5. Planer for 2023

En av de viktigste oppgavene for styret anser vi å være å fortsette å styrke medlemmenes
eierskapsfølelse. Vi oppfordrer til å fortsette å sende inn forslag om endring i saker eller
nye saker til behandling på styremøter. Alle saker skal sendes til styrets e-post slik de blir
behandlet i felleskap på styremøter.

Ellers minner vi om at styrets oppgaver er å:

● Lede klubben mellom årsmøtene.
● Avholde årsmøte.
● Drive klubben i samsvar med klubbens formål.
● Påse at klubben drives økonomisk forsvarlig og er likvid
● Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
● Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide

retningslinjer for særkomiteer.
● Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale

NKK-regionen.
● Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret.
● Oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte.
● Oppnevne aktivitetsansvarlige, etter forslag fra aktivitetsgruppene.

Vi ønsker å opprettholde den åpne og jevnlige dialogen med utvalgene.

5.1. Medlemskontingent 2023
Styret foreslår å øke kontingent på 550,- med familiemedlem for 150,-.
Medlemskontingenten har vært uendret på 8 år (2014).

5.2. Agility

● Arrangere både tradisjonelle stevner og stevner med ulikt klasseoppsett.
● Arrangere eget lag-stevne på vårparten, enkeltdag, kveld eller en dag helg.
● Avholde respitter
● Blåbærstevner

Stevner 2023

Vaktordning
Vi åpner for at medlemmer kan velge hvilke uker de vil sette seg opp på vakt, man må ha
minst 2 uker vår og 2 uker høst. Da kan man f.eks. velge om man vil ha 2 uker på rad eller
dele det opp med 1 uke da og 1 uke da.De som ikke setter seg opp innen uke 1 blir satt inn
på ledige vakter.
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5.3. Rallylydighet

Treningene for Rallylydighet fortsetter hver mandag med tilrettelagt trening og vaktordning,
samt egentrening torsdag (partallsuker) uten vakt.

NKK har godkjent av klubben avholder syv offisielle prøver i 2023:
11. og 12. mars. Dommer Taran Juvet.
12, 13. og 14. mai: Dommer Anneli Kilen
11. og 12. november: Dommer Barbara Ljovshin

Klubbmesterskap 2023 er planlagt avholdt i løpet av høsten.

5.4. Lydighet
Nytt lydighetsutvalg kom på plass januar 2023 og planer for 2023 jobbes med i skrivende
stund. Vi er glade for å meddele at Monica Katla Gjerde har takket ja til rollen som
utvalgsleder og har fått med seg Kari Aspøy, Ine Beate Reitan, Else Kristin Svendsen, Arnt
Ove Holter og Gøril Nilsen til å sitte i utvalget.

5.5. Utstilling
Utstillingstrening vil fortsette å foregå på onsdager kl.19-20 (når fellestreninger blir mulig
igjen). Ragnhild Goa og Ellen Endresen bytter på å ha vakt på disse treningene mot
dugnadstimer.

Jær-utstillingen

I skrivende stund er vi i full gang med planer for Jær-Utstillingen i 2023. Denne gangen blir
det i begynnelsen av mai, nærmere bestemt den 7. mai. Det er ikke alltid like lett å finne en
helg som passer. Vi skal ta hensyn til helligdagene, som det er mange av i mai, så har vi
NKKs egne utstillinger som skal unngås og så forsøker vi å holde oss unna konfirmasjons
helgene, men akkurat den siste har vi sett vi ikke helt klarer alltid. De har blitt for mange og
for spredd. Den «gamle» utstillingsgjengen er med igjen. De må nesten kalles det, etter å
ha vært med på dette i mange år nå. De har nå godt grep om sine oppgaver og hva som
kreves for å få stablet en slik utstilling på bena. Det er mye som skal planlegges, bestilles,
avtales, kjøpes inn, organiseres m.m. og alle har sine faste oppgaver og gjennomfører dem
til punkt og prikke.

Foreløpig planlegger vi med 9 ringer, da retrieverne ikke blir med i 2023, de har egen
spesial samme helg. Det vil si et frafall på ca. 80 hunder, som utgjør en utstillingsring.
Sandnes BHK er også i gang med planene, så det blir dobbelutstilling også dette året.
Dermed er det bare å spre ryktet, det blir Jær-Utstilling i 2023 også.

v/Bjørg W. Andreassen
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5.6. Dugnader
Se årshjul.

6. Innkomne forslag

6.1. Medlemskontingent 2023
Styret foreslår å øke kontingent på 550,- med familiemedlem for 150,-.
Medlemskontingenten har vært uendret på 8 år (2014).

Mvh Styret

6.2. Treningsavgift
Vi foreslår at treningsavgiften endres per år, vi ønsker at treningsavgiften blir satt av
årsmøtet samme år, og at fristen for innbetaling kommer etter årsmøtet. Slik at vi vet
hvordan økonomien til klubben er før vi setter treningsavgiften. Vi ønsker å opprettholde at
studenter og honnører får egne priser.

Mvh Kristin Monsen, Ruth Elisabeth Varaberg, Kristine Skogen, Lise Marie Ullenes og Else
Marie Fossum

Forslag/kommentar fra styret:
Treningsavgiften for 2023 ble vedtatt av årsmøtet 2022 så forslaget gjelder eventuelt
endring av treningsavgiften for 2024.

I løpet av 2022 har strøm og vedlikehold av kunstgress kostet gjennomsnittlig ca. 14 000 kr
per måned. Store deler av driftskostnadene bør dekkes av faste inntekter og ved
utarbeidelse av budsjett for neste år er det viktig å vite størrelsen på disse faste inntektene.

Styret foreslår derfor at dagens praksis ved at treningsavgift settes av styret samtidig som
budsjettforslag utarbeides beholdes..

7. Valg

Forhåndsstemmer:
For at stemmegivning skal være hemmelig ved forhåndsstemming skal det gjøres på
følgende måte: Forhåndsstemmer skal legges i en konvolutt og merkes tydelig
"Forhåndsstemme". Denne konvolutten legges i en ny konvolutt som er tydelig merket med
avsenders navn og skal signeres. Denne sendes vanlig post til Sør-Rogaland Brukshund
klubb, Vassåsveien 50, 4017 Stavanger eller legges i klubbens postkasse ved hovedporten.
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Forhåndsstemmene må være oss i hende innen 14.02.2023.
Stemmeseddel for forhåndsstemming ligger vedlagt.
Alle kandidatpresentasjoner som er kommet inn ligger i vedlegg 2.

I 2022 trakk leder og 1 stk styremedlem seg med 1 år igjen av perioden tilhørende vervet,
og det ble derfor avholdt suppleringsvalg.

7.1. Valg for Leder for 1 år
Isabelle Simonsen
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon

7.2. Styremedlemmer 3 stk for 2 år
Johnny Aas
Monica Sterken
Veronika Vasseng
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon

7.3. Varamedlemmer 2 stk for 1 år
Miška Števčaťová
Kjersti Engan
Marthe Alver Hovsbakken

7.4. Valgkomité 2 stk for 1 år
Sofie Tjemsland
Silje Rasmussen
Ingen motkandidater, valg kan foretas ved akklamasjon

7.5. Valg av revisjonsfirma for 1 år
Styret foreslår Stavanger Regnskap AS

8. Gratulasjoner

8.1. Agility

NM Lag
Smått e godt klarte det igjen, Norgesmester for lag for 2. året på rad.
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Vi gratulerer så mye til; Miriam Wittenberg & Diablo, Kristin Monsen & Indie, Tone Furunes
& Game Boy og Ruth E. Birkedal & Ronja

NM Individuelt
Ikke mindre enn to av våre medlemmer fikk stå øverst på pallen i NM individuelt, vi
gratulerer begge med et flott mesterskap: Isabelle Simonsen & Zen - Norgesmester XL og
Ruth E Birkedal & Ronja - Norgesmester S

Landslag Nordisk/VM
To av våre medlemmer representerte Norge i Nordisk med supre resultater, vi gratulerer;
Isabelle Simonsen og Zen, Vilde og Ekko

To av våre medlemmer representerte også Norge i VM, de gjorde en formidabel innsats
blant verdens beste agilityutøvere og vi er så stolte over deres prestasjon:
Isabelle Simonsen og Zen, Vilde og Ekko

Championat
Ruth E Vareberg og Ronja - N A(H)CH N ACH Björkils Röver Ronja

8.2. Rallylydighet

NM
Klubben vår er stolt representant av Audhild Mæland med border collien sin Molly, som nok
en gang hevdet seg i toppen og oppnådde (for tredje gang!) 1.plass i NM.

Nordisk
Kvalifisering til Den Norske Talenttroppen former basis for uttak til Landslaget i rallylydighet.
Audhild og Molly kvalifiserte seg til å representere Norge i det Nordiske mesterskapet
arrangert i Finland i november 2022. Det norske laget tok bronse og Audhild og Molly fikk
en 4. plass individuelt. Hun er også kvalifisert til Talenttroppen i 2023. Gratulerer for flott
innsats og supre løp både i NM og Nordisk dette året.

Cert
Anette Larsen og Accio
Anita Løland Engebretsen og Lex
Jorunn Are Selland og Hera

Championat
Kristine Skogen og Mocca
Marit Klausen og N RL CH BH-VT Sph D RLI RLII RLIII Vina Heradottir
Kate Amilie Leschbrandt og Heftig

Medlemmer som har oppnådd championat kan bestille championatskjold direkte hos
stavanger@direkte-premier.no. Benytt refusjonsskjema i etterkant.
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Vedlegg 1: Stemmeseddel

Tillitsverv Navn Periode
På
valg Kryss av her Foreslått av

Sett maks 1 - ett - kryss på din lederkandidat

Leder Isabelle Simonsen 2023-2025 Ja Valgkomitè

Sett maks 1 - ett - kryss på din nestlederkandidat

Nestleder Hege Aske Almedal (A) 2022-2024 Nei

Sett maks 3 - tre - kryss på dine styremedlemmer

Styremedlem Johnny Aas 2023-2025 Ja Valgkomitè

Styremedlem Monica Sterken 2023-2025 Ja Valgkomitè

Styremedlem Pia Ernestus Prytz (A) 2022-2024 Nei

Styremedlem Veronika Vasseng 2023-2025 Ja Valgkomitè

Sett maks 2 - to - kryss på dine varamedlemmer

Vara Michaela Stevcatova 2023-2024 Ja Valgkomitè

Vara Kjersti Engan 2023-2024 Ja Valgkomitè

Vara Marthe Alver Hovsbakken 2023-2024 Ja Valgkomitè

Sett maks 2 - kryss på dine valgkomitemedlemmer

Valgkomite Sofie Tjemsland 2023-2024 Ja

Valgkomite Silje Rasmussen 2023-2024 Ja
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Vedlegg 2: Kandidat presentasjoner

Styreleder

Isabelle Simonsen
Mitt navn er Isabelle Simonsen og jeg har vært medlem i
SBK i 14 år. Jeg har 3 Border Collier (Buffy, Zen og Neo),
er lidenskapelig opptatt av agility og konkurrerer aktivt i
denne sporten.

I mine år i SBK har jeg vært i agilityutvalget, holdt flere kurs
og siden 2014 har jeg vært webansvarlig. Jeg har også
sittet som varamedlem, nestleder og leder i styret - hvor
jeg bidrar med mine styrker innen administrasjon,
planlegging og det å holde oversikt. Dette er noe jeg
stortrives med og vil gjerne fortsette med.

Som leder har jeg vært opptatt å fortsette den gode
kommunikasjonen styret har hatt med medlemmer og
utvalg. Det er viktig for meg at styret skal være transparent
og all informasjon skal være tilgjengelig for medlemmene.

Styremedlemmer

Veronika Vasseng
Mitt navn er Veronika Vasseng og jeg
er 34 år gammel. Jeg har vært medlem
av Sør Rogaland Brukshundklubb i
snart 12 år, og mitt første kurs i
klubben var ett agility nybegynnerkurs
med en russisk toy terrier og en staff.
Jeg har i dag 5 hunder, Akela, Twist,
Exi, Lugi og Kudos. Jeg konkurrerer i
lydighet, agility og gjeting. I flokken
min har jeg også 2 rallylydighet
champions, og trives veldig godt å
veksle mellom de ulike sportene.

I løpet av årene som medlem i klubben har jeg engasjert meg i ulike verv og oppgaver som
rallylydighet utvalget, valgkomiteen, toalett ansvarlig, dugnadsansvarlig og instruktør.
Jeg ønsker å bidra med videre utvikling av klubben og brenner for åpenhet, inkludering og
klubbfølelse.
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Monica Sterken Berglyd
Mitt navn er Monica Berglyd og jeg er 29
år. Har vært medlem i klubben i flere år og
trener agility og gjeting. Jeg har tre hunder.
Whipoeten Blitz på snart 8 år, danske
svensk gårdshund Oscar på snart 7 år og
border collien Switch på snart 2 år.

Jeg ønsker å bidra videre i klubben for et
fortsatt god treningsmiljø og inkludering for
alle, uansett nivå og ferdigheter.

Varamedlemmer

Michaela Stevcatova
Mitt navn er Michaela Stevcatova og jeg er
28 år gammel. Jeg kommer fra Slovakia.
Jeg har i dag 4 hunder - Maybe, Ziza,
Aristo og Sissi. Siden 2004 – 2014 var jeg
medlem av agility klubben Nitra i Slovakia.
Jeg var ansvarlig for nybegynner trening og
videregående trening. Jeg var del av styret i
Nitra klubben fra 2012-2014. Gjennom
mine år i klubben organiserte vi mange
stevner og agilitykurs. I 2020 var jeg
medlem av Danske agility klubben i Paradis
Hunde Træningscenter. Fra 2021 er jeg medlem av Sør - Rogaland Brukshundklubb og
Sandnes Brukshund Klubb. Jeg har med andre ord mye erfaring med å hjelpe ekvipasjer i
klubben gjennom år i Slovakia.Håper og tror jeg kan bidra med mye positivt for SBK.

Kjersti Engan
Jeg er født i Bergen i 1971, og kom til Stavanger som
student i 1994.  Jeg jobber som professor på institutt for
data og elektro teknologi ved Universitetet i Stavanger, og
er mor til to tenåringsgutter. Jeg har en border collie,
Rambo, som er 2 år.  Vi lærer agility sammen, og har
deltatt på flere kurs og treninger ved SBK siden våren
2021.   Vi er fremdeles nybegynnere og har bare startet
blåbærstevner og respitt. Jeg har hatt en annen border
collie i mange år tidligere, men har ikke drevet med agility
før nå. Ellers har jeg to katter og en kongepyton slange, var
"hestejente" i min ungdom og er generelt veldig glad i dyr.

Jeg ønsker å være et aktivt medlem i klubben, og har
bidratt med dugnadsarbeid og hjulpet til på stevner. Jeg er
en god organisator og ikke redd for å ta i et tak.
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Marthe Alver Hovsbakken
Mitt navn er Marthe Alver Hovsbakken, jeg er 28 år
gammel og opprinnelig fra Trondheim. I 2022 flyttet jeg
til Sandnes, med min samboer og vår MAS Balto. Vi
trener agility på hobbybasis, samt at vi interesserer og
for søksarbeid og har startet trening i NRH.

Jeg har relevant erfaring fra styrearbeid, da jeg sitter i
raseklubbens styre (Norsk miniature american
shepherd klubb - NMASK). Jeg har hatt verv der siden
våren 2021, med varierte oppgaver og erfaringer.
Spesielt har mine oppgaver vært rettet mot formulering
av tekst ut til medlemmer via e-post, Facebook og
nettside, skriving og renskriving av styrereferat,
oppdatering av hjemmeside med både tekst og bilder.

Jeg blir lett engasjert, med et stort ønske om å få bidra
i klubbens arbeid fremover for å gi medlemmer best
mulig forutsetninger for trening, konkurranser og
fellesskap.

Jeg håper jeg vil få sjansen til å få bli med i SBK’s styre 😁

Valgkomite

Mitt navn er Silje Rasmussen, jeg har vært
medlem i sbk siden 2017 etter et
nybegynnerkurs i agility. Siden den tid har
jeg funnet stor interesse for all type
hundetrening med mine to sheltier. Ellers er
jeg fulltidsansatt som helsefagarbeider. Jeg
møter en del folk i de forskjellige sportene og
tror jeg kan være til nytte til å finne aktive
kandidater til å sitte i styret til neste år og
ønsker derfor å være med i valgkomiteen.

Mitt navn er Sofie Tjemsland, jeg har vært aktiv i
SBK siden 2011. Jeg har tidligere sittet som
nestleder og leder i klubben, og har også vært
innom agilityutvalget. Jeg trener og konkurrerer
aktivt i agility, og stortrives med det. Jeg har en
bachelor i barnevern, og tar for tiden en master.
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Vedlegg 3 : Årsregnskap 2023
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Vedlegg 4 : Budsjett 2023
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