Saksliste for årsmøtet i Longyearbyen hundeklubb (LHK)
31. mai 2013
1. Åpning: Velkomst (Christiane).
2. Konstituering: Valg av ordstyrer, referent og to til å signere referatet.
3. Årsberetning: Presentasjon av aktivitetene i 2012 (Christiane). Evt. godkjenning av
årsmøtet. Sakspapir 3
4. Regnskap 2012: Presentasjon (Liv). Evt. godkjenning av årsmøtet. Vedlegg 3
5. Fellesbestilling av for og fryseplass: Styret og økonomiansvarlig skal ikke involveres i
fellesbestillinger lenger siden det tar for mye tid og ressurser.
6. Forsikring av Bikkjebu: Bikkjebu skal forsikres. Forsikring skal betales av Bikkjebu leie.
Det er viktig at alle betaler leie! (Ragnheid) Sakspapir 6, Vedlegg 5
7. Forsikring av klubbhuset: Styret foreslår å forsikre klubbhuset og brakke. Dette må
finansieres gjennom øking av burleie (driftskostnader). Vedtak (Ragnheid) Sakspapir7,
Vedlegg 5
8. Utvidelse av hundegården: Statusoppdatering og forslag til videreføring av prosjektet.
Vedtak (Ingvild) Sakspapir 8
9. Forslag til endring av regler for Trappers Trail. Vedtak (Elin) Sakspapir 9
10. Omdisponering av fellesarealer: Styret foreslår at fellesarealer for lagring av fôr og
utstyr utbedres og omdisponeres likt til alle bur. Vedtak (Ingvild) Sakspapir 10

11. Endring av vedtekter: Forslag: «Respektere Mattilsynets restriksjoner på maks 2
Grønlandshunder/Alaska Malamuter eller 3 Alaska Huskyer per bur.», endres til: «Se til at
hundene trives så godt som mulig i burene og hundegården, og vurdere antall hunder per bur i
forhold til dette. Medlemmene må følge Mattilsynets anbefalinger om antall hunder per bur
(maks 3/2 hunder i store/små bur).». Vedtak (Margit) Sakspapir 11

12. Budsjett 2012: Presentasjon av klubbens budsjett for 2012 (Liv). Evt. godkjenning av
årsmøtet. Vedlegg 4
13. Kort informasjon om status i veterinærsaken/nye regler for utreise av hunder (Elin)
14. Valg: Nytt styre skal velges; halvparten skal velges for to år, leder velges bare for et år
(nye regler for 2013, vedtatt under siste årsmøte):
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