
Rakkestad hundeklubb kaller inn til årsmøte 2021 

 

Tid 23. mars 2020 kl 18:30 

 

Sted: Speiderhuset, Ulveveien 25/28, Rakkestad 

(Sted er endret pga Covid-19) 

 

I år må vi be om påmelding til årsmøte. Påmeldingen må inneholde 

navn og telefonnummer. Påmeldingsfrist er 16. mars 2021 

 Påmelding sendes på mail til: aarsmoterahk@gmail.com 

 

Hvis tiltakene gjør at vi IKKE kan være samlet på speiderhuset vil 

årsmøte foregå via nett. Link til møte vil bli sendt på mail til de som 

er påmeldt ca 2 timer før møtestart. 

 

Det vil ikke bli noe servering på årsmøte på grunn av Covid-19 så vi 

ber hver enkelt ta med det de eventuelt ønsker å drikke. Oppfordrer 

også til å ta med munnbind, men det vil være tilviste plasser med 

minimum 1 meter avstand. 

 

Vi må be om at personer med forkjølelsessymptomer, hoste osv. ikke 

møter på årsmøte.  

 
Årsmøtepapirer vil i år komme på mail og publiseres på nettsiden vår 

Jfr. § 3-3 innkalling i klubbens vedtekter 

Hvis du ønsker å ha papirer med deg på årsmøte ber vi deg skrive de ut. 
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Årsmøte Rakkestad Hundeklubb 
 

23.3.21 kl 18.30 
 

Sted: Speiderhuset Rakkestad 
 
 
 

Program: 
 

1. Åpning av møtet 

2. Konstituering 

   Oppnevne møteleder  

   Oppnevne referent 

   Oppnevne tellekorps 

   Oppnevne 2 til å undertegne protokollen 

   Gi observatører rett til å være tilstede 

   Godkjenning av stemmerett 

   G o d k j e n n i n g  a v  f u l l m a k t e r  

   G o d k j e n n i n g  a v  i n n k a l l i n g  

   G o d k j e n n i n g  a v  d a g s o r d e n  

3. Årsberetning 

4. Regnskap 

5. Styrets forslag 

6. Innkomne forslag 

7. Kontingent 

8. Valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakkestad Hundeklubbs årsberetning for 2020 
 

2020 har dessverre ikke vært et aktivt år i RAHK, men vi har mange aktive medlemmer. All 

aktivitet i klubben er dugnadsbasert, og aktiviteten i klubben vil til enhver tid gjenspeile 

medlemmenes mulighet til å bidra for felleskapet. Vi vil rette en stor takk til alle som bidrar, 

for store og små bidrag er alle av betydning for driften av klubben.  

 

Hele 2020 har vært preget av Covid 19 (corona) som gjorde at hele landet ble nedstengt 12. 

mars fram til 20. april 2020. Etter dette har det vært forskjellige restriksjoner i løpet av året. 

Det har derfor vært til og fra med aktiviteter. 

 

Organisering  

Klubben telte ved inngangen av 2020 325 medlemmer, og ved årets slutt var vi 342 

medlemmer. Dette var en økning på 17 medlemmer i forhold til 2019. 

 

Styret har avholdt 9 styremøter i 2020, og det er behandlet 70 saker. 

 

I tillegg har vi avholdt et ekstraordinært årsmøte 12. november 2020. 

 

Komiteer  

RAHK har i 2020 hatt 3 styreoppnevnte komiteer; agility, rallylydighet og valpeshowkomite. 

De ulike komiteene har stått for vaktlister på ukentlige treninger, kursarrangering og 

eventuelle stevner og arrangementer knyttet til sin aktivitet.  

 

Aktivitetene i de enkelte komiteene har vært: 

 

Agilitykomitè  
 

Året 2020 klarte vi å gjennomføre et nybegynnerkurs med 14 deltagere i juni. Det skulle 

egentlig ha vært gjennomført i mai, men på grunn av covid 19 måtte vi utsette til Juni da det 

var lempet litt på restriksjonene. Noen treninger har vært gjennomført med smitteverntiltak. 

Det er kjøpt inn nye hopphindre som er godkjent for offisielle stevner. 

 

Rallylydighetskomite 

Det har i 2020 vært avholdt utendørs rallytreninger uten noen faste koordinatorer på 

Monserud. 

Det skulle vært avholdt et dobbelstevne i rallylydighet i april, men måtte dessverre avlyses 

på grunn av restriksjoner rundt Covid-19. 

 

Valpeshowkomite 

Det ble avholdt et nedskalert valp- og veteranshow på Monserud i august.  Vi hadde håpet på 

mange deltakere, men på grunn av covid-19 og antall mennesker som kunne oppholde seg 

samtidig på plassen ble dette mindre enn forutsett. Vi fikk mange tilbakemeldinger på 

et godt arrangement og at plassen vår er helt unik. 

 

 

 

Øvrig aktivitet i klubben  

Lydighet 

LP-miljøet i klubben er lite og de fleste treningene blir avtalt via Facebook. Det har vært 
mulighet for fellestreninger når containeren har vært åpen. 

 

Offisielt lydighetsstevne 



Det ble avholdt Lydighetsstevne på Monserud i September. Dette ble dessverre veldig 

nedskalert på grunn av Corona, men var et godt gjennomført arrangement. 

 

Miljøtrening(MT)  

Miljøtreningene vi har fått gjennomført har vært godt besøkt i 2020. Treningene har vært 

avholdt på Monserud litt etter når vi har hatt mulighet på grunn av covid-19. Vi fikk 

dessverre ikke avholdt vårt årlige grillarrangement i august, som start på høstsesongen, men 

håper å komme sterkere tilbake i 2021.  

 

For vintersesongen 2019/2020 har vi igjen fått tilskudd fra Rakkestad Kommune til leie av 

hall. Vi flyttet derfor inn i hallen på Gjølstad etter høstferien 2019 – og har gratis trening i 

hall gjennom vinteren, miljøtrening og egentrening. Da vi tidligere har brukt mye tid på å 

skaffe vakter til miljøtrening, har vi i 2019/20 innesesongen hatt noen dager med instruktør. 

Det har vært gjennomført 4 treninger med instruktør inne på Gjølstad i januar og februar 

2020. Det er mulighet for egentrening fra 17-22 de fleste torsdager, og noen av dem har også 

styrt miljøtrening med koordinator fra kl.18.30-20.  

 

Vi fikk dessverre beskjed fra Gjølstad av vi ikke lenger kan leie hallen der på grunn av 

endring i gårdsdriften deres. Klubben gikk derfor til innkjøp av 2 bålpanner som vi ønsket å 

bruke aktivt på miljøtreningene ute på Monserud gjennom høsten 2020. Det ble noen 

hyggelige treninger med bålkos og pølsegrilling før samfunnet igjen ble stengt delvis ned. 

 

Tusen takk til dere som stiller opp som koordinatorer/instruktører, både i inne og 

utesesongen. Disse treningene er en viktig del av klubben vår!   

De fleste miljøtreninger gjennom året har samlet mellom 10 og 20 deltakere. 

 

 

Hundens dag søndag 7. Juni 

 

Hundens dag måtte vi dessverre avlyse i år på grunn av Covid 19.  

 

Medlemsmøter 

Det har vært holdt 1 medlemsmøte i 2020. I tillegg ble det avholdt gratis foredrag for 

medlemmer i september med Lundqvist hundeskole vedr. hundespråk i 

passeringssituasjoner.  

 

 

 

 

Kurs  

Det har i 2020 vært avholdt 9 kurs i regi av RAHK, med 150 kurstimer og totalt 113 

kursekvipasjer, fordelt som følger: 
Valpekurs      (2) 

Hverdagslydighetskurs     (1) 

Hverdagslydighet/grunnkurs    (1)  

Bronsmerkekurs     (2) 

Nybegynner kurs i Agility    (1) 

Hundens språk      (1) 

Oppfølgingnskurs hundens språk   (1) 

      

Vi jobber med å legge opp kurs som også gir oss tilskudd fra studieforbundet. Ved kurs som 

oppfyller kravene fikk vi utbetalt 100 kr per avholdte kurstime.  

Vi har hatt gratis foredrag for våre medlemmer i rådhuset i Rakkestad høsten 2020. 
Foredragsholder var Vegard Øksnevad fra Lundqvist hundeskole med foredrag om «Språk i 
passeringssituasjoner». Det var et populært foredrag med rundt 70  fremmøtte, både 
medlemmer og ikke medlemmer. Dette foredraget var starten på en helg med hundens 



språk. Denne gangen var det fokus på passeringssituasjoner og hunder med spesielle 
utfordringer.    
 
 

Kiosk 

Det har også i år vært holdt kontinuerlig kiosk i klubbrommet på Monserud.  Her selges 

brus, juice, vann og sjokolade etter selvbetjeningsprinsippet – og dette fungerer bra. Klubben 

har også solgt knuteleker, neseprøver, godbitvesker, brettekopper, og klikkere.  

Vi har solgt godbiter og tygg fra Zoopartner AS v/Anne og Kåre`s hundefòr. Det har også 

vært flere små og store arrangementer hvor det har vært avholdt kiosk. Kiosken har ikke 

vært den beste inntektskilden i 2020 på grunn av lite arrangementer og lite fellestreninger. 

Men vi har søkt og fått godtgjørelse fra Staten på tapte inntekter her. 

Dugnad  

Vi hadde ikke noen stor fellesdugnad på Monserud i 2020. Vi hadde en liten dugnad ved å 

klargjøre plassen for den nye containeren. Takk til alle som stilte opp her. 

Investeringer  

Styret er opptatt av at aktivitetene skal ha det utstyret de trenger til sine treninger.  

I 2020 ble det kjøpt inn 14 nye hopphindre, ny container og hjemmeside. 

Til hoppene fikk vi prosjektstøtte på kr 15000,- fra Studieforbundet Natur og Miljø Østfold. 

 Forsikring 

Klubben har innboforsikring på våre eiendeler. I tillegg har vi forsikret medlemmer som 

deltar på dugnad, samt instruktører som holder kurs. Husk at som dugnadsarbeid regnes også 

alle former for koordinatorroller i forbindelse med våre treninger.   

Facebook 

Klubben har en hovedgruppe på facebook, i tillegg til at de ulike aktivitetene har sine egne 

grupper. Facebookgruppene våre er i flittig bruk, og medlemmer er flinke til å bruke disse 

også til å avtale treninger utenom fastsatte treningstider. Takket være dette er det stor 

aktivitet på Monserud gjennom hele året.  

Hjemmesiden 

Vi har i høst fått ny nettside og leverandør av dette.  Dette var dessverre noe vi måtte se oss 

nødt til da vår webmaster Jan Kvisgård ikke kunne se muligheten til å drifte siden vår lenger. 

Den gamle siden ble stengt høsten 2020, og vi var dessverre uten nettside en liten periode. 

Den nye nettsiden vil etter hvert få ut alle styrereferat, kalender med aktiviteter og kurs 

informasjon. 

Klubben vil takke Jan Kvisgård for jobben han har gjort i mange år med gamle websiden 

vår. 

Monserud 

Klubben fikk i mai 2017 ny 5 års leiekontrakt på Monserud, med forkjøpsrett ved et 

eventuelt salg. Husleien har økt (vi har hatt svært gunstige vilkår i de årene vi har leiet), og 

vi har nå hele ansvaret på Monserud. Vår/sommer 2020 skulle Monserud vært malt, og det er 

vi i RAHK som står for den praktiske gjennomføringen.  Dette fikk vi dessverre ikke 

gjennomført på grunn av covid 19. Vi ble på høsten 2020 kontaktet av styret i ØIL om det 

var interesse å kjøpe Monserud for 1,1 mill + omkostninger. ØIL`s styret hadde besluttet å 

selge.  

Styret i RAHK så dette som veldig interessant og innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte 

den 12. november. Der ble det enstemmig vedtatt at vi skal kjøpe Monserud til tilbudt pris.  

Vi avventer nå videre saksgang og undertegnelse av kjøpekontrakt våren 2021. 

 

Økonomi 

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr 125.915,42. Klubben har kontroll på 

økonomien. De største inntektene i klubben for 2020 var medlemskontingent, kurs og 

offentlige tilskudd. Klubben mottok totalt kr 136.297,-  i krisepakke. Dette har gjort at 

klubben i 2020, tross korona, har fått ett positivit resultat. 



De størsteutgiftene er husleie og drift av Monserud, innleide og interne instruktører og 

salgskostnader vedr kiosk salg. 

Den daglige utgiften klubben har for å drifte Monserud i 2020 er regnet til kr 205,- Pr dag. 

For å dekke driftsutgiftene på Monserud må vi ha minimum 246 medlemmer så lenge 

kontingenten er på kr 300,-. 

Klubben har spart opp en god egenkapital, til å kjøpe Monserud. Dette skal gjennomføres i 

2021. Neste mål og drøm for klubben, er å kunne sette opp hall på Monserud. Slik kan også 

klubben ha større aktivitet hele året, og mulighet for kurs året rundt. Så klubben fortsetter å 

spare, salg av varer fra Anne og Kåre`s hundefor, div leker og hundeartikler vil være  ett 

ledd i dette. 

Vi takker for støtten, til alle som handler i kiosken, går på kurs hos oss og sponser oss        

 

Takk! 

I klubben vår er vi heldige å ha mange som bidrar med både små og store oppgaver, noen 

godt synlige og noen ganske usynlig. Dugnadsinnsats og oppslutning om det vi arrangerer 

gjør det gøy å drive hundeklubb, og styret vil takke alle som bidrar til drift og deltakelse i 

klubben.  

 

Styret 

06.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Styrets forslag 
Styret har ingen forslag.  
 
Innkomne forslag 

 
Instruktør-komité 
Jeg foreslår at det opprettes en instruktør-komité, underlagt styret, som har møte- og 
talerett med 1 representant i styremøter når saker som vedrører instruktørene generelt 
står på dagsorden, unntatt ved eventuelle disiplinærsaker. Komitéen skal også kunne 
melde saker til styrets dagsorden. 
 
Begrunnelse:  
En av klubbens mest verdifulle ressurser er våre instruktører. 
Det er derfor viktig at de har et eget forum hvor saker som gjelder dem kan tas opp og 
diskuteres internt. 
 
Jeg foreslår at det praktiske vedrørende strukturen blir fastsatt av styret i samarbeid 
med valgt instruktør-komité. 
 

Kontingent: 

 
Styret foreslår uendret kontingent på hoved, familie, juniormedlem og messetilbud som er 
som følger: 
 
Hovedmedlem kr. 300,- 
Familiemedlem kr. 50,- 
Juniormedlem kr. 150,- 
Messetilbud klubbmedlem kr 150,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALG 2021 
Styret i 2020 har bestått av; 
Leder:   Kate Rieber Terjesen  På valg (2020-2021) 
Nestleder:   Anne-Mari Myrèn   Ikke på valg (2020-2022) 
Sekretær:  Grethe Hansen   Ikke på valg (2020-2022) 
Kasserer:  Torunn Olsen    På valg (2019-2021) 
Styremedlem 1:  Linn Jeanette Krogstad  Ikke på valg (2020-2022) 
Styremedlem 2: Camilla Rødland   På valg (2020-2021) 
Styremedlem 3:   Majk Myrèn    Trekker seg (2020-2022) 
Varamedlem:  Anne Lise Storkjørren  På valg (2020-2021) 
Revisor:  Trond Valter Edvardsen  Ikke på valg (2020-2022) 
Vararevisor:  Stine Espe    Ikke på valg (2020-2022) 
 
Valgkomitèen i 2020 har bestått av; 
Leder:   Lisbeth Haugen   På valg (2018-2021) 
Komitemedlem 1: Annette Olsen   Ikke på valg (2019-2022) 
Komitemedlem 2: Anne Marie Undrum   Ikke på valg (2020-2023) 
Vara:    Anne Jørgensen   På valg (2020-2021) 
 
Valgkomitèen har følgende innstilling for 2020; 
Leder:   Hege Falck-Bilden   Velges for 2 år (2021-2023) 
Kasserer:  Mette Folmer Ystrøm  Velges for 1 år (2021-2022) 
Styremedlem 2:  Anne Lise Storkjørren  Velges for 2 år (2021-2023) 
Styremedlem 3: Kate Rieber Terjesen  Velges for 1 år (2020-2022) 
Varamedlem:  Heidi Gundelsby   Velges for 1 år (2021-2022) 
 
Valgkomite: 
Komitemedlem : Bitta Mikkelborg   Velges for 3 år (2021-2024) 
Vara:   Anne Jørgensen   Velges for 1 år (2021-2022) 
 
Rakkestad 14. januar 2021 
 
Lisbeth Haugen  Annette Borge Olsen Anne Marie Undrum 
Leder    Komitemedlem 1  Komitemedlem 2 
 

 


