Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN)
Årsmøtet holdes 26/11, i NKKs lokaler på Bryn, kl. 18.30.
Saksliste:
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Årsberetning.
Regnskap med revisors beretning.
Budsjett for 2012.
Planer for drift og aktivitet neste år.
Fastsetting av kontingent
Valg:
Leder: Janne Gregersen (tar ikke gjenvalg) forslag Jeanette Hatteberg
Nestleder: Jeanette Hatteberg, forslag at Linda Thrygg overtar som nestleder
Kasserer: Linda Thrygg (tar gjenvalg), forslag Heidi Kvaløyseter
Styremedlem: Gitte Johannessen (tar gjenvalg)
Varamedlem: Tine Hansen (tar gjenvalg)
Varamedlem: Monica Kvernberg (tar ikke gjenvalg) posten står åpen
Valg av revisor med vararevisor.
Honorarer til revisor.
Valg av Valgkomite.
Monica Torgersen, Benedicte Haukanes og Marie Andersen.

Årsmelding for styret i Australske Gjeterhunder Norge 2011
Styret 2011
Leder: Janne Gregersen
Nestleder: Jeanette Hatteberg
Kasserer: Linda Thrygg
Sekretær: Linda Mikkelsen
Styremedlem: Gitte Johannessen
Varamedlem: Monica Kvernberg
Varamedlem: Tine Hansen
Styret har avholdt ialt 3 styremøter i år. Det har også vært omfattende mailkontakt mellom
styremedlemmene.
Styret søkte NKK om avholdelse av karaktertest på forsommeren, men testen måtte avlyses pga.
manglende påmeldinger ved påmeldingsfristens utløp.
Det var også lagt opp til et valpeshow på høsten, men også det måtte avlyses fordi det ikke kom nok
påmeldte til at arrangementet kunne bæres økonomisk.
Andre saker som styret har arbeidet med, er:
- Sette opp kriterier for kåring av ”årets hunder” i agility, blodspor, bruks, lydighet og eksteriør.
- Videre utvikling av hjemmesiden til klubben. I september fikk AGN ny webmaster, da tidligere
webmaster Jeanette Hatteberg ikke hadde nok tid til drift av siden. Facebook-gruppen til klubben har noe
aktivitet, og kan til en viss grad fungere som en av klubbens informasjonskanaler.
- Styret har sett på å ha et nyhetsbrev til klubbens medlemmer, men konkluderer med at det vil være mer
fornuftig bruk av klubbens ressurser å heller bruke hjemmesiden og FB-gruppen aktivt.
- Planlegge aktiviteter for klubbens raser, der styret så langt har søkt om mentalbeskrivelse hund i juni
2012. I tillegg har klubben sett på å inngå samarbeid rundt avholdelse av utstilling sammen med annen
raseklubb, men p.t. er ikke dette endelig avklart.
Oslo 30. oktober 2011
Styret

Årsrapport for Australian Kelpie
Perioden 01.11.2010-01.11.2011
Antall registrerte hunder: 14 stk. 3 importer, 2 kull registrert i Norge.
HD: 13 stk, 10 stk A, 3 stk B
AD: 10 stk, alle A.
Øyenlyst ECVO: 1 stk, intet påvist
Utstilling: Rasen har deltat på 32 utstilliger.
Andre resultater
NBF-Norgesmesterskap:
Rundering: 2 stk AK deltok. Cefeus Kaiser Styx 4. plass, Grejaskogens Ayzo 9. plass
Spor: 2 stk AK deltok. DeepEyes Talia al Ghul I 4. plass, Grejaskogens Ayzo 11. plass.
Nordisk Mesterskap:
Cefeus Kaiser Stryx var på landslaget i rundering og kom på 3. plass inviduelt, og var med på
lagseier for Norge.

AR for AK/Jeanette

Årsrapport for Australian Cattledog
Opplysningene var ikke tilgjengelig når sakspapirene ble produsert, men vil bli fremlagt på
årsmøtet.

