SAK 1.
Eventuell deltagelse på Norwegian Open, Agilitystevne i Kongsvingerhallen oktober 2018.
EHK ble tilbudt å stille som offisiell arrangør med ansvar for økonomien ved ovennevnte stevne i oktober 2017.
Klubbens oppgave var å melde inn Norwegian Open stevnet for oktober 2017 innen 31. januar 2016. Styret ble
forelagt saken av Heidi Bøhler Iversen på klubbens styremøte den 18. januar 2016.
Dette er et stort agilitystevne som har vært arrangert i Kongsvingerhallen fra 2011 og med Jan Egil Eide som
primus motor og hoveddrivkraft. Eide skulle sørge for at alt av fysisk arbeide i forbindelse med arrangementet
skulle utføres på dugnad av personell han hadde tilgang på. Det lånes inn agility-hindere fra forskjellige klubber
og det samme med tidtakingsutstyr. Eide har ingen klubbtilhørighet og må derfor få hjelp fra aktiv hundeklubb
som er medlem i NKK for å kunne melde inn arrangementet
EHK skulle ha ansvar for økonomien. EHK må lage et budsjett for arrangementet og stå ansvarlig for dette. Blir
det pluss-resultat tilfaller dette EHK. Blir det minus-resultat, må EHK også stå ansvalig for dette. I 2015 ble det
av arrangerende klubb laget et budsjett som viste kr 381.425,- i kostnader og kr 452.169,- på inntektssiden. Det
vil si at det ble et positivt resultat på kr 70.743,- som tilfalt den arrangerende klubb. Denne klubb hadde en
person som i prinsippet alene tok seg av det økonomiske og styrte det ganske strengt. Hun sa det var svært
mye jobb. Hun fikk litt hjelp til å lage budsjettet, men det meste måtte hun finne ut av selv.
Styret i EHK takket nei til å stille som arrangørklubb for 2017. Styret mener at med et budsjett som går opp mot
en halv million kroner, må medlemmene være med og si om klubben skal delta og ta økonomisk ansvar for et
slikt stevne. De som rent formelt står for arrangementet fysisk har ingen egen klubb som kan stå som arrangør.
NKK krever at det er en hundeklubb med NKK-tilhørighet som står som offisiell arrangør, derfor er Eide ute for
å finne en klubb som kan påta seg ansvaret med den økonomiske delen. Vi har ingen garanti for at stevnet går
med overskudd, selv om det erfaringsmessig fra de år det har vært avholdt, har vært plussresultat.
Spørsmålet er: Har Elverum Hundeklubb en dyktig person med god økonomisk bakgrunn som er villig til å stille
opp og ta ansvar for et budsjett med nitid oppfølging før og underveis ved arrangementet.
Er medlemmene i EHK villige til å ta sjansen på at stevnet skal gi et positivt resultat?
Styret mener at vi må finne en annen person enn den valgte kasserer til å ta en slik ekstrajobb. Det blir ikke
forsvarlig å belaste denne personen med et slikt budsjett og den oppfølging det trenger.
Innmelding av stevnet har frist til 31. januar året før arrangementet går av stabelen slik at innmelding må skje
senest 31. januar 2017 for stevnet som avholdes i oktober 2018.
Trysil Hundeklubb står som arrangør i 2015 og 2016, men ønsker nå å ta en pause. Antall starter i 2015 var
drøyt 3700 med deltagere fra 12 land.
Styret mener at klubben heller skal satse på å arrangere egne stevner heller enn å satse på noe som egentlig
virker for godt til å være sant.
Styret ønsker å ha mulighet til å velge om EHK kan avstå fra å stille som arrangør av et slikt arrangement selv
om årsmøtet i 2016 gir sitt samtykke til at klubben kan delta.
Styret ber om et JA eller NEI fra årsmøtet for å få klarhet i om styret i EHK kan tilby seg å stille som arrangør
ved slik slikt arrangement med første mulighet i 2018 eller eventuelt et senere år.
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