
 
 
Hei!  
 
Styret i Norsk Laikaklubb kaller inn til årsmøte for Norsk Laikaklubb for 2016, lørdag 22. april 2017 
klokken 16:00. Saksliste for årsmøtet er vedlagt.  
 
Møtet holdes på Austkil Gjestegård & Konferansesenter (http://www.austkil.no/) i Hegra, ca 20 km 
øst for Trondheim Lufthavn Værnes.  
 
Austkil har overnattingsplass for de som trenger det. Dette må bestilles direkte hos Austkil via tlf eller 
e-post.  
Se http://austkil.no/overnatting.html for priser og kontaktinformasjon.  
 
Etter årsmøtet blir det 3-retters middag og hyggelig lag utover kvelden. Det er bar med høvelig 
utvalg, fyr i grua og en trivelig masstue vi har til vår disposisjon.  
 
Selve årsmøtet og leie av lokale betales av klubben. Det er med andre ord gratis hvis man kun ønsker 
å delta på årsmøtet, men ikke middag.  
Deltakere må selv betale for 3-retters middag og overnatting. Middagen koster 480,- per pers.   
 
Alle som ønsker å delta må melde seg på. Husk at overnatting må bestilles direkte hos Austkil, mens 
påmelding sendes til daniel.nilsen@live.no eller tlf/sms 46501136 innen søndag 9. april!  
 
Ved spørsmål er det bare å ta kontakt!  
 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til et viktig årsmøte og et hyggelig lag med likesinnede!  
Med vennlig hilsen Styret i Norsk Laikaklubb. 

  



Dagsorden Årsmøte i Norsk Laikaklubb   

Dato: 22.04.16 Sted: Austkil gård, Hegra Tidspunkt:  16:00 

 

Sak nr. Beskrivelse 

1.16 
 
a) 
 
b) 
c) 
d) 
e) 

Åpning og konstituering av møtet. 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Valg av ordstyrer.  
Valg av referent. 
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
Opptelling av stemmeberettigede. 

2.16 Godkjenning av årsberetninger. 
 
Styrets årsberetning ved Daniel Nilsen 
 
Medlemsservice ved Arild-Bjørn Solvang 
 
Arrangementskomiteen ved Herman Brønlund 
 
Avlskontakter: 

- VSL  
- ØSL 
- REL 

3.16 Økonomi 
 
-Regnskap 
 
-Budsjett for 2017 
 
-Kontingent 2017 
Forslag: 350,- for medlem og 50 for familiemedlem opprettholdes. 

4.16 Organisering av Norsk Laikaklubb v/arbeidsgruppa 

- Status i arbeidet 

- Arbeidet framover 

 
5.16 
 
 

Inkomne saker 
 
a) Innsendt av Ariel Thorkildsen 
Erstatte listen “meritterte hunder” med faktisk godkjente avlshunder og presentasjon av 
disse på hjemmesiden. Hunder på denne listen må være godkjent av avlsråd. 
 
b) Innsendt av Arild-Bjørn Solvang  
Utnenevne til enhver tids sittende leder som signeringsfullmektig for klubben, og da få 
dette inn i brønnøysundregisteret. 
Kreve styrevedtak?  

 

c) Innsendt av eksteriørkomiteen: 
Jobbe for å endre jaktlige krav for utstillingschampionat for laikarasene slik at de passer 
overens med vedtatt avlsstrategi.  
Se vedlagt sak i sin helhet.  



6.16 Valg v/ valgkomiteen. 
 
Følgende kandidater innstilles til valg: 

Nestleder  2 år  

Styremedlem  2 år  

Styremedlem  2 år  

Vara styremedlem  2 år  

Revisor  2 år  

Vara revisor  1 år  

Vara valgkomite  2 år  

    

 
Klubbens sammensetning etter årsmøtet: 
Kommer etter årsmøtet.  
 

 Avslutning  
 

 


