
Sak 3-Årsmelding 2020 

     

    v/Espen Aasland 

 

    Styret har bestått av følgende personer: 

 

    Leder:                Espen Aasland 

    Nestleder:          Nora Kristin Pedersen 

    Kasserer:            Jorunn Roaldset 

    Styremedlem:     Lise Dale Soma 

    Styremedlem:     Christoffer Hajum 

    Styremedlem/ 

    valpeformidler    Ann Helen Sørensen 

    Varamedlem:       Sissel Marie Saua 

 

Aktivitet: 

Det er avholdt 5 styremøter siden forrige årsmøte, samt kommunikasjon i styrets gruppe på 

FB ved behov. Styret har hatt fokus på åpenhet og referater er lagt ut på klubbens sider så fort 

de har vært klar. Styret har valg å bruke Teams. Styret mener dette kan lette de fremtige 

styremøtene slik at alle referat ol ligger tilgjengelig for fremtidige medlemmer i styret. 

Klubben har fått innspill fra 3 frivillige kandidater til regionkontakter i 3 fylker. Dette anses 

som positivt og viser at det er stor interesse for rasen rundt i distriktene samtidig som dette 

bidrar til samarbeid, turer og sosialt engasjement rundt rasen.  

De siste årene har interessen for JS økt betydelig og ventetiden er lang hos oppdretterne, noe 

som også skyldes en nedgang i antall valper de siste årene (dette kan leses i årsmeldingen fra 

avlsrådet). Det mangler per i dag retningslinjer og verktøy for regionkontaktene. Dette er noe 

styret vil jobbe videre med. 

 

Økonomi:  

Klubben har en god og solid økonomi.  

Resultatregnskapet viser: 

Klubben gikk med kr 6023 i underskudd i 2020 

Utstillingen på Ål gikk med et underskudd på kr 6595 

Den største endringen styret har gjort er å kutte i antall utgivelser av medlemsbladet. Det er 

knyttet store kostnader til trykking og utsending.  Det har vært gitt ut en utgave digitalt til jul. 

Besparelse vil derfor ikke komme frem før 2021. 

 

Arrangement: 

2020 ble ett krevende år for det aller meste av hundesport i Norge på bakgrunn i den 

pågående pandemien. Det ble allikevel arrangert dobbel spesialutstilling på Torpomoen i Ål. 

Dette ble til tross for smittevernhensyn et vellykket arrangement med i underkant av 70 

påmeldte hunder pr dag. 2 dager med engasjerte og dyktige dommere som kunne dele ut 

storcert begge dager. 

 

Medlemmer: 

Pr 14.05 21 Har klubben totalt 392 medlemmer fordelt på: 

Klubbmedlem:353  

Hustandsmedlem:17  

Klubbmedlem vervet av oppdretter 22 stk.  
 


