
Referat  

Styremøte i Drammen Trekkhundkllubb 

Styremøte 10.03.2021 

Sted: via Teams, kl. 18.00:  

 

Saksliste: 

Sak 1 Regnskap 2020 

Regnskapet for 2020 viser et samlet overskudd tilsvarende kr. 40.562,-. Budsjett for 2020 var kr. 

0,-. Årsakene til overskuddet i 2020 skyldes delvis gode inntekter relatert til utleie av Steglebu og 

et godt overskudd relatert til Barmarksfestivalen. I tillegg har utgiftene i 2020 vært lavere enn 

forventet. Kontingenten for 2020 (stipulert til kr 14.800,-) er ikke utfakturert, men kontingenten  

er inntektsført i regnskapet for 2020 og utgjør nå hele posten kundefordringer i regnskapet.       

Vedtak 

Etter en gjennomgang av regnskapet ble dette regnskapet vedtatt av styret som klubbens 

regnskap for 2020. Regnskapet fremlegges for årsmøtet.  

Sak 2 Budsjett 2021 

For 2021 settes det opp tilsvarende budsjett som for 2020 med kostnader og inntekter 

tilsvarende kr. 95.000,-. Dette skal for regnskapsåret 2021 gi et null-resultat. Det er antatt at 

klubbens kostnader til vedlikehold av Steglebu vil bli vesentlig større enn hva som ble tilfellet i 

2020. I tillegg er det ikke sikkert at leieinntektene fra Steglebu og et overskudd etter en 

eventuell Barmarksfestival i 2021 er på samme nivå som i 2020. Styret vurderer et slikt budsjett 

forsvarlig for 2021. 

Vedtak 

Etter en samlet vurdering foreslår styret å fremlegge følgende budsjett 2021 for årsmøtet: 

Inntekter 2021   kr. 95.000,- 

Utgifter 2021  kr. 95.000,- 

Årsresultat 2021 kr. 0,-        

Sak 3 Valgkomiteens innstilling 

 Valgkomiteen har kommet med følgende innstilling:   

 Styreleder  Hanne Oksett  Velges for 2 år 

 Sekretær  Waldemar Rode Velges for 2 år 

Kasserer  Ivar Grønn  Velges for 2 år 

Vara styremedlem Geir Nyrønning  Velges for 2 år 

Medlem valgkomiteen Katrine Fugleberg Velges for 2 år 



Vara valgkomiteen Ole Anders Westby Velges for 2 år 

Medlem kontrollutvalg Arild Jørgensen  Velges for 2 år 

Vedtak 

Styret anbefaler valgkomiteens innstilling fremlagt for årsmøtet. 

Sak 4 Utsette årsmøtet til 21.04.2021  

Det har vært ulike utfordringer relatert til utfakturering av kontingent og regnskapsførsel i 2020. 

Som en følge av dette er heller ikke kontrollutvalget ferdig med sitt arbeid og komplette 

årsmøtepapirer kan derfor ikke sendes ut innen fristen. Styret har derfor vurdert å utsette 

årsmøte til 21.04.2021 slik at alle formaliteter er på plass før årsmøtepapirene sendes ut.    

Vedtak 

Styret har etter en samlet vurdering vedtatt å utsette årsmøtet til 21.04.2021 kl 18.00. Pga 

koronasituasjonen avholdes årsmøtet elektronisk på Teams.    

Sak 5 Eventuelt 

 Ingen saker ble tatt opp under dette punktet 

Møtet ble hevet kl 19.00 

 

  


