Referat fra årsmøte 2018
Årsmøtet ble avholdt på Søndre Oppdalen Grendehus, Haakanstadlinna, Roa
lørdag 21.04.2018 kl 13.00
Møtet ble åpnet av styreleder Anita Skagen.

Sak 1: Valg av ordstyrer og referent.
• Anita Skagen ble valgt som ordstyrer.
• Anita Helseth og Marita Bjørnstrøm ble valgt som referenter.
Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
• Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Sak 3: Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokoll.
• Lene Barlund og Ellen Hoel ble valgt som tellekorps.
• Grethe Bergmål Bøe og Mariann Gjerdseth ble valgt til å undertegne protokoll.
Sak 4: Styrets og komiteers årsberetninger.
• Styrets årsberetning.
o Det kom spørsmål om de som er oppført som gratismedlemmer er dommere.
Ordstyrer svarte ja.
o Spørsmål: To medlemmer har trukket seg fra sine verv, er dette av medisinske
årsaker? Det svares fra leder at disse utmeldingene har kommet skriftlig, noe
de har rett til, og at det ikke kan svares for noe mer enn det.
o Innspill om klubbens økonomi. Den er solid, og klubben har mye penger på
bok. Forslag om større sponsinger på klubbens samlinger, eksempelvis
middag/reduserte priser på opphold.
Anita Skagen svarer at det bl.a. leies inn foredragsholder på kommende
samling uten at dette koster medlemmene noe ekstra. Hun svarer videre at
dette er et tema for et medlemsmøte, og ønsker at årsmøtet fortsetter.
o Styrets årsberetning godkjennes.
• Aktivitetskomiteens årsberetning.
o Aktivitetskomiteens årsberetning godkjennes.
• Sunnhetskomiteens årsberetning.
o Sunnhetskomiteens årsberetning godkjennes.
• Redaksjonskomiteens årsberetning.
o Spørsmål: hvorfor kommer det ut så få medlemsblader? Ordstyrer svarer at
redaktøren trakk seg, og klubben hadde da ingen til å lage blad. Dette er en
enorm jobb og det er vanskelig å få noen til å gjøre dette. Det er bestemt at det
skal gis ut tre blader pr.år.

Spørsmål: Kan vi få noen utenforstående til å sette sammen og lage
medlemsbladet? Ordstyrer svarer at da må vi innhente priser. Det er
medlemskontingenten som brukes til å dekke kostnaden for å lage
medlemsbladene.
o Spørsmål: Har klubben redaktør fra egen medlemsmasse? Ordstyrer svarer ja.
Oppfølgende innspill: Kan klubben gi en kompensasjon til redaktør for dette
arbeidet? De nikkes bekreftende av styret.
o Spørsmål: Har styret vurdert å trykke f.eks. i Litauen? Ordstyrer svarer at det
er ønskelig at det også distribueres av trykkeriet. Dette er en tidkrevende jobb
å gjøre selv. Hun svarer videre at det er brukt samme trykkeri i «alle år», men
de kan eventuelt se på fargebruk og papirkvalitet for å redusere kostnad.
o Spørsmål: Er det bare en som er i redaksjonen? Styret svarer at det er en
redaktør, men flere sitter i redaksjonskomiteen. Det vares videre at det fort
blir kluss dersom det er flere redaktører.
o Redaksjonskomiteens årsberetning godkjennes.
Distriktenes årsberetning.
o Feil funnet i årsberetning fra Østfold: Aktivitet 19. februar står som avlyst.
Denne aktiviteten ble holdt. Det var i 2018 malamutetest 1 ble avlyst.
o Innspill: Det ble avlyst en helg i vinter, kan det settes opp tester på terminliste
uten at dato blir fastsatt? Representant fra styret svarer at det er møte
kommende uke vedrørende bevegelige datoer på prøver og regler vedrørende
registrering av utenlandske hunder på prøver.
o Spørsmål: Gjelder brukskrav på nordiske cert? Oppdretter i salen svarer nei,
men man må ha championatet i eget hjemland.
o Videre oppfordrer leder medlemmene til å melde seg som distriktskontakter.
Da blir det aktivitet i distriktene. Det er ikke noe problem å f.eks å ha
utstillinger på eksempelvis vestlandet, men det må lokale krefter til.
o Distriktenes årsberetning godkjennes.
o

•

Sak 5: Regnskap og revisors beretning.
• Innspill: NAMK har en dyktig kasserer.
• Regnskapet og revisors beretning godkjennes.
Sak 6: Saker
• Det er ikke nok stemmesedler på sak, forslag om at det stemmes ved
håndsopprekning. Enstemmig vedtatt at det stemmes ved håndsopprekning.
6.1: Kontingent
• Forkslag om uendret kontingent.
• Alle enige om uendret kontingent.
6.2: Budsjett for kalenderåret 2017.
• Det er lagt inn ekstra kostnad på foredragsholder ved kommende samling på
våren.
• Alle enige i budsjettet.
6.3: Ny lovmal for Lover for Norsk Alaskan Malamute klubb.
• Leder forklarer at alle klubber har fått pålegg om å lage ny lovmal av NKK.
• Forslag om bruk av fullmakt ved stemming på sak.
• Forslag om å ikke bruke benkeforslag på valg.
o Det kommer forslag om å åpne for bruk av benkeforslag. Styret
refererer til NKK sin lov om at benkeforslag ikke er tillatt, med unntak
om at det ikke finnes nok kandidater.
• Alle enige om ny lovmal.
Sak 7: Valg.
• Årsmøtet ønsker presentasjon av alle kandidater på valg.

•
•
•

Det stemmes via stemmeseddel.
Det er ikke kommet inn forhåndsstemmer.
Det er 25 stemmeberettigete på årsmøtet.
7.1: Valg av leder i styret for 2 år.
• Marius Roe Hagen ble valgt som leder i styret for 2 år med 20 ja, 2 nei, 3
blanke.
7.2: Valg av nestleder i styret for 1 år.
• Tove K. Øren ble valgt som nestleder i styret for 1 år med 23 ja, 2 blanke.
7.3: Valg av 1 styremedlem 2 år.
• Morten Normann Olsen ble valgt som styremedlem 2 år med 23 ja, 2 blanke.
7.4: Valg av 2 styremedlemmer 1 år.
• Tove R. Tveiten ble valgt til styremedlem 1 år med 23 ja, 2 blanke.
• Anita Helseth ble valgt til styremedlem 1 år med 23 ja, 2 blanke.
7.5: Valg av 2 varamedlemmer til styret 1 år.
• Bente Lockert ble valgt til varemedlem til styret 1 år med 23 ja, 2 blanke.
• Marita Bjørnstrøm ble valgt til varemedlem til styret 1 år med 23 ja, 2 blanke.
7.6: Valg av leder for valgkomiteen 1 år.
Valg av 2 valgkomitemedlemmer og 1 varerepresentant 1 år.
• Jenny Tangen ble valgt til leder av valgkomiteen 1 år med 25 ja.
• Wenche Svarthol og Torhild Ringerike ble valgt til valgkomitemedlemmer 1 år
med 25 ja.
• Heidi Helgaker Johansen ble valgt til vararepresentant for valgkomiteen 1 år
med 23 ja, 2 blanke.
7.7: Valg av 1 revisor.
• Ellen Hoel ble valgt som revisor for 1 år med 24 ja, 1 blank.
7.8: Valg av vararevisor:
• Liv Sandem ble valgt som vararevisor for 1 år med 25 ja.

Nytt styre er satt.
Årsmøte 2018 ble hevet kl 15.00.
Protokollen godkjennes:

Grethe Bergmål Bøe

Mariann Gjerdseth

