
Referat fra årsmøtet i NAMK 12.05.2019 

 

Ordstyrer: Benedicte Grepp 

Referent: Heidi Helgaker Johansen  

Tellekorpset: Inger K. Sandanbråten og Lene Barlund  

Signering: Pål Nicolaysen og Rune Jørgen Andersen  

 

Ingen innsigelser til styrets årsberetning.  

Ingen innsigelser til sunnhetskomiteen.  

Ingen innsigelser til utstillingskomiteen.  

Ingen innsigelser til redaksjon.  

Ingen innsigelser til distriktskoordinator.  

 

Regnskapet: Det har vært tre store utgifter.  

Post 6260 var tillitsmannssamling.  

Post 6851 for innleid instruktør på høstsamlingen.  

Post 6852 mat, drikke og sosiale utgifter i forbindelse med arrangement.  

 

Saker til avstemming:  

 

Kontingent: Enstemmig vedtatt. 

 

Budsjett 2019: Grunnen til såpass stort underskudd budsjettert for i år er samme som sist år. 

Distriktskontaktsamlingen er budsjettert med gange mye, og det skal leies inn instruktør til 

høstsamlingen. Klubben har overskudd, og ønsker at dette skal komme medlemmene til gode.  

Ingen kommentarer fra årsmøtet. Budsjettet blir vedtatt.  

 

Utstillingskrav: Styret kom med forslag. Styret trekker dette forslaget. Grunnen er at det skal gjøres 

endringer i reglementet knyttet til NTCH i 2021.  

 

Malamutetest 3,4 og 5: Styret mener dette ikke er en årsmøtesak.  

Forslagsfremmer: Det er opp til årsmøtet å bestemme hva som skal behandles. Styret kan mene det 

ikke skal opp på årsmøtet, men det spørsmålet kan årsmøtet stemme om.  

Styremedlem: mener reglementet er tydelig på at det er en styresak. Styret avgjør ikke hvilke tester 

som gjennomføres, men distriktskontaktene sender inn tester de ønsker å ha på teminlista. 

Forslagsfremmer: ønsker at styret kan sette en komitee som har ansvar for å arrangere 

langdistansetest. Det er vanskelig for en distriktskontakt å arrangere såpass lange tester, men det er 

viktig å kunne jobbe på tvers av distriktene og samarbeide.  

Medlem: Det er viktig at klubben bidrar til at tester blir gjennomført.  

Styremedlem: distriktskontaktene kan slå seg sammen, og de kan søke styret om midler.  

Forslagsfremmer: det er ikke meningen at styret skal arrangere, men være en pådriver til at slike 

tester arrangeres, akkurat som utstillingene.  

Medlem: Spør om forklaring for «sentrale Østlandet». Får svar på at det er store deler av Sør-Norge. 

Men at teksten fint kan endres.  

Styremedlem: distansetestene arrangeres stort sett hvert år gjennom distriktskontaktene.  

Medlem: etterlyser en formålsparagraf for NAMK.  



Stemmes for at det er en årsmøtesak:  

Tellekorpset:  

For: 9 Mot: 12.  

Årsmøtet vedtar at denne saken ikke skal tas opp på årsmøtet.  

 

Leders verv:  

Marius legger frem saken.  

Årsmøtet mener at det ikke er en årsmøtesak. Protokollføres.  

Flere medlemmer berømmer Marius for å være åpen. Alle kan gjøre en feil.  

 

Retningslinjer for valgkomiteen:  

Ble tatt opp da leder for VK etterlyste retningslinjer på hvordan dette arbeidet skal gjennomføres.  

Det blir poengtert at det er komiteen selv som lager retningslinjer, men at det er noe annet rundt 

valgkomiteen.  

Årsmøtet vedtar retningslinjer for valgkomiteen.  

 

 

Personvalg:  

Det kom inn 2 forhåndsstemmer på rett måte.  

Det har kommet inn en fullmakt på rett måte.  

 

          JA   NEI 

Nestleder i styret (2 år)   Tove R. Tveiten    24  2 

Styremedlem (2 år)    Anita Helseth    25  1 

Styremedlem (1 år)   Sverre Slettedal    26   

To varamedlemmer (1 år)   Marita Bjørnstrøm   25  1 

     Gorm Dahl    26 

Leder valgkomiteen (1 år)   Jenny Tangen    25  1 

Valgkomiteen medlemmer (1år)  Therese Østergaard   23  3 

     Monika Eike    24  2 

Varamedlem valgkomiteen (1 år)  Torunn Berge Dalsbø   25  1 

Revisor (1 år)    Ellen Hoel    26 

Vararevisor (1 år)   Liv Sandem    26 

 

 

 

         

 

 

Rune Andersen       Pål E Nicolaysen 

 


