Norske Harehundklubbers Forbund
Til
Representantskapets ordfører
Harehundklubber
Raseringer
Avlsråd
Valgkomiteen
Fagkomiteen
Kragerø 16.mars 2020

Utdrag fra Skype møte i NHKF, fredag 13. april 2020:
SAK 01.2020
RS-2020
Bakgrunn:
• innbydelse
• innkalling
• budsjett 2020
• regnskap 2019
• årsberetning 2019
• saker fra NHKFs styre
Vedtak:
Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har forbundsstyret vedtatt å avlyse RS i 2020. Det
nåværende styret fortsetter fram til nytt berammet RS den 18. april 2021.
Årsberetning for 2019, revidert regnskap for 2019 og styrebehandlet budsjett for 2020 sendes ut til
representantskapets ordfører, harehundklubber, ringer, avlsråd og komiteer. Innkomne saker til RS
2020 vil bli overført og behandlet på RS 2021.

Representantskapets ordfører er muntlig orientert om vedtaket.
Med bakgrunn i denne vanskelige situasjonen henstiller forbundsstyret at alle valgte tillitspersoner
innenfor NHKF fortsetter i perioden fram til RS 2021.

Utklipp fra e-post sendt fra NKK torsdag 12.mars kl. 19.30:

Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning
Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder
kravet om når årsmøtet må avholdes.

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være
styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de
sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes, vil styret
sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.
Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den
enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom
styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem
vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder
eller nestleder.
NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om
endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser
klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

Praktisk informasjon til harehundklubber og ringer ang. avlysningen:
•
•
•

Alle hotellkostnader dekkes av den enkelte harehundklubb/ring ihht forhåndsinnbetaling.
Bilag på flybilletter og eventuelle betalte togbilletter sendes til NHKFs sekretær på e-post:
mette.k.bjorkkjar@kebas.no innen 1/5-2020
NHKF fordeler reisekostnadene ihht tidligere rutiner for reisefordelingskasse:
-Regnskapsansvarlig i NHKF regner gjennomsnitt reisekostnad pr. deltaker. Dette er
utgangspunkt for reisefordelingskassa.
-Klubber som har mindre utgifter enn gjennomsnittet betaler inn differansen.
-Klubber som har større utgifter enn gjennomsnittet får penger igjen.
-Reisefordelingskassa skal gå i balanse.

Med vennlig hilsen
for Norske Harehundklubbers Forbund

Mette Køhler Bjørkkjær, sekretær

