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Referat fra årsmøte 2018 

                                  Torsdag 15. mars 2018 klokken 1800 - 2000  

i Norsk Kennel Klubs lokaler, Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo 

Årsmøtet avholdes i henhold til klubblovenes kapittel 3, § 3-1 til § 3-4.  

 

Antall stemmeberettigede: Forhåndsstemmer: 2 

        Fremmøte: 16 

Dagsorden v/Kristen Knudsen 
1. Konstituering av årsmøtet  

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden – Godkjent  
b. Valg av møteleder – Bente Martinsen 
c. Valg av referent – Heidi Løken 
d. Valg av tellekorps, to personer – Venke Hennig, Ragnhild Knudsen 
e. Valg av to protokollunderskrivere – Marianne Aker, Tor Henning 

 2. Behandling av årsberetninger for 2017 (vedlegg 1) - Godkjent 
a. Styrets årsberetning  
b. Treningskomiteen årsberetninger 

 i. Agility  
ii. Bruks 
iii. Lydighet  
iv. Rallylydighet  

c. Stevneledernes årsberetninger  
i. Agility  
ii. Lydighet   
iii. Rallylydighet  

d. Kasserer årsberetning – Var teknisk arrangør av NM i lydighet, be Bente  om summen. 
Teknisk arrangør for nordisk på lillestrøm spør om summer etterpå. Står under agility 54 000, 
nyskapningen blåbærstevnet er ca 7000 kr. Spør om eksakt beløp fra Kristen. /innspill 
e. Revisors beretning –  Revisor har en kommentar på økonomien. /innspill 
  

3. Behandling av revidert regnskap for 2017 (vedlegg 2) – Godkjent, Ingen spørsmål 
 
4. Godkjenning av budsjett for 2017 (vedlegg 2) – Godkjent. 1 stemme imot. Kommentarer: 
Budsjettering er ikke det vi legger størst vekt på. Det er et anslag på hvordan det ser ut til å gå. 
Revisor utrykker bekymring for at klubben bygger opp kapital. Budsjettet er litt lite ambisiøst her. Det 
avtroppende styret kunne satt opp noen forslag her. Det er absolutt mulig å bruke mer penger på å 
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f.eks støtte kurs noe mer og posten om bygging på Brekke er ikke med i budsjettet. Det ble uttrykt at 
budsjettet er litt defensivt. Hva er målsetningen til klubben? 
Kristen svarte at klubben ikke legger mye arbeid i budsjettet, men at styret fint kan sette i gang saker 
uten at disse står på budsjettet.  
 
5. Behandling av kontingent (vedlegg 3) – Godkjent. Kontingenten for 2019 endres ikke. 
 
PAUSE med utdeling av Diplom og gaver til Årets Hund i grenene rallylydighet og agility. Vi mottok 
ingen påmeldinger innen de andre grenene. Årets rallylydighetshund ble NRLCH RL3 Skogsvrån's S-
Killen Sirius (Skills) med fører Lise-Lotte Gundersen. Årets agilityhund ble Rockhound's Cosalite med 
fører Mina Mathilde Engh Mathisen.. Gaver med takk for innsatsen til alle avtroppende 
styremedlemmer og treningsansvarlige. 
 
6.  Byggeplaner for inneplass på Brekke (vedlegg 4) – Innspill: Kan kanskje prøve å legge det ut på finn 
anbud. Veldig fine planer. Kan det bli for lite penger i anslaget? Vedtak: Årsmøtet godkjenner 
planene og gir styret fullmakt til å øke kostnadsrammene opptil en maksimumsgrense på 250 000 kr. 
Godkjent. 
 
7. Behandling av lovendringer (vedlegg 5 og 6) – Innspill: Punkt om benkeforslag, viktig å legge merke 
til at alternative forslag til valgkomiteen skal legges fram. Webredaktør i § 4-3 bør kalles 
nettredaktør. Godkjent med endringen som er kommentert. 
 
8. Valg (vedlegg 7 valgkomiteens innstilling) – Alle nominerte ble valgt inn til nytt styre 

a. Leder for 2 år – Widar Bratlie 16/18 
b. Nestleder for 1 år – Wenche Kristiansen 18/18 
c. Kasserer for 2 år – Unni Einemo 18/18 
d. Styremedlem for 1 år – (gjenvalg) Kristen Knudsen 18/18 
d. Styremedlem for 2 år –  Hege Torp 16/18 
d. Vara styremedlem for 1 år – (gjenvalg) Hege Sundsbarm 17/18 
e. Vara styremedlem for 1 år –  Christin Grabo 15/18 
f. Revisor for 1 år – (gjenvalg) Maria Syltebø Opstad 18/18 
   vararevisor for 1 år – (gjenvalg) Christina Sepulveda gjenvalg 18/18 
g. Valgkomiteen: leder og to medlemmer for 1 år, varamedlem for 1 år  
   Leder Valgkomite – Anne Sofie Gjestrum 18/18 
   Medlem Valgkomite – Tone Frydenlund 18/18 
   Medlem Valgkomite – Grete Rydning 18/18 
   Varamedlem valgkomite – Iren Larsen 18/18 
 
 
 
Styrets Leder                                                 Referent 
 
___________________     __________________ 
       

 Wenche Kristiansen     Heidi Løken 

Protokollunderskriver      Protokollunderskriver 

 
               ___________________                 __________________ 

 Tor Henning     Marianne Aker 
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