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Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn  

Innkalling til årsmøte   
 

Torsdag 15. februar 2018, kl. 18:30  

  

«Freidighuset»  

 Sigurd Jorsalfars vei 31  

  
Dagsorden  
1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering av antall 

stemmeberettigede  

2. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen  

3. Årsberetning for 2017 inkl. komiteenes årsmeldinger 

4. Regnskap for 2017 med revisjonsberetning  

5. Budsjett for 2018 

6. Kontingent for 2019  

7. Fullmakter  

8. Innmeldte saker  

9. Valg   

  

Sak 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og 

forretningsorden og registrering av antall stemmeberettigede.  
 

Forretningsorden  
Avstemninger, inkludert valg foregår skriftlig dersom noen forlanger det. Ved valg der det er flere 

kandidater enn plasser, rangeres kandidatene etter stemmetall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. 

Dirigenten har anledning til å innføre begrenset taletid, og til å sette strek for en debatt.  

  
Stemmerett  
Stemmerett ved årsmøtet har alle som har betalt kontingent for 2018, til Norsk Kennel Klubb og Norsk 

Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn. Ta med kvittering, hvis du har betalt kort tid før årsmøtet.  

http://www.retrieverklubben.no/bergen/index.cfm?id=256410
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Sak 2. Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to personer til å 

underskrive protokollen  
  

Årsmøtet velger møteleder, som så overtar ledelsen av møtet. Videre velges sekretær, eventuelt 

tellekorps samt to personer fra årsmøtedeltakerne til å underskrive protokollen.   

  

Sak 3. Årsberetning 2017 NRK avd. Trondheim og omegn  
  

  

Styret i 2017 har bestått av:  

 

01.01.17 – 15.03.17 
Leder: Nina Vik 

Sekretær: Camilla Gudde  

Kasserer: Sissel Adde  

Styremedlem og Web ansvarlig: May Kristin Pedersen 

Styremedlem: Mareno Vian  

Varamedlem: Mads P. Fjeldset 

Varamedlem: Hilde Dahl Hansen  

 

15.03.17 – 31.12.17 

Leder: Nina Vik 

Kasserer: Sissel Adde  

Styremedlem og Web ansvarlig: May Kristin Pedersen 

Styremedlem: Mads P. Fjeldset 

Styremedlem: Svein H. Nilsen 

Varamedlem: Trine C. Lefstad  

Varemedlem: Hilde Dahl Hansen 

 

 

 Det er avholdt 7 styremøter i 2017 

  

  

Styrets kontaktperson for NRK sentralt:  
Klubbens leder Nina Vik er kontaktperson mellom styret i NRK og NRK avd. Trondheim og omegn.  
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Komiteer i 2017  
  
Sporkomiteen: Roar Soligard (leder), Grete Sve Rian, Mareno Vian. Kontaktperson fra styret: Svein H. 

Nilsen 

Jakt: Irene Hegerberg (leder), Idar Reinås, Ellen Beate Hove, Anne Mestvedt Olaussen, Arne Liamo og 

Janne Schjetne. Kontaktperson fra styret: May Kristin Pedersen. 

Utstillingskomiteen: Marianne Hansen (leder), Arnhild Meidal, Hilde Dahl Hansen. Kontaktperson fra 

styret Mads P. Fjeldset 

Miljøkomiteen: Alf Berglann (leder) og Ingvill Larsen. Kontaktperson fra styret: Hilde Dahl Hansen 

Kvålkomiteen: Alf Berglann og Arne Liamo. Kontaktperson fra styret: Hilde Dahl Hansen. 

Kurskomiteen: Styret 

Valgkomiteen: Camilla Gudde, Marianne Hansen, Mareno Vian. 

 

Kontaktmøter:  

Det ble ikke avholdt et samlet kontaktmøte mellom styret og aktivitetskomiteene i 2017, men styret har 

hatt løpende dialog med komiteene ila året når saker har kommet opp.  

 

Medlemsmøter:  
Tirsdag 19. september ble det gjennomført en aktivitetskveld på klubbens sitt treningsområde på Kvål. 

Hensikten var å få frem noen av aktivitetstilbudene som klubben har. Det ble gitt introduksjon og demo 

til jakt, spor, utstilling og miljøtrening.  Det var godt oppmøte og en hyggelig kveld med enkel servering. 

 

I løpet av 2017 ble det arrangert 1 medlemsmøte. Temaet var "hundens nese og hva den kan brukes til". 

Foredragsholder var Stig Meier Berg.  Arrangementet ble gjennomført på Fjellseterhytta den 30. 

november og hadde svært godt oppmøte hvor 30 av 35 plassene ble fylt opp. 

 

Sesongavslutningen til jaktkomiteen måtte dessverre avlyses grunnet få påmeldte. 

 

Medlemmer i sentrale tillitsverv og posisjoner:  
 

▪ Einar Osnes, NRK sentral jaktkomite  

▪ Siv Sandø, NKKs Standardkomite, Dommerutdanningskomite og Valgkomite 

▪ Bente Fjeldsæter, ansatt kontorleder NRKs kontor  

  

 

 

Representasjon NRK:  
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 Kontaktmøtet: Mads Fjeldset og Nina Vik  

 Generalforsamlingen: Mads Petter Fjeldset 

 Opplæring i ny Web-løsning: May Kristin Pedersen 

  

 

Ut fra innsendte forslag har styret oppnevnt følgende komiteer for 2018:  
  

Jaktkomiteen: Irene Hegerberg (leder), Ellen Beate Hove, Linn HL, Christina Stav Jørgensen og Kristen 

Rockland. 

Sporkomiteen: Roar Soligard (leder), Grete Sve Rian, Mareno Vian og Elisabeth Westerhus  (starter etter 

årsmøtet -18).  

Utstillingskomiteen: Marianne Hansen (leder), Arnhild Willumsen Meidal og Hilde Dahl Hansen 

Miljøkomiteen: Hilde Dahl Hansen og Ingvill Larsen. 

Kvålkomiteen: Ingen egen komite for 2018; foreslått lagt inn under styret. 

Kurskomiteen: Sissel Adde og Nina Vik. Komiteen skal utvides med 1-2 medlemmer til. 

   

 

Terminfestede arrangementer: 
 

Trondheimsutstillingen 2017 Offisiell utstilling avholdt på Dronning Mauds Minne 1. juli 2017 med 141 

påmeldte hunder. Dommere: Olga Teslenko og Alexander Douglas. 

 

Dobbelt ordinær jaktprøve:  

Helga 26.-27. august ble det avholdt dobbelt jaktprøve på Lånke. Prøven ble gjennomført med 30 

ekvipasjer lørdag og 30 på søndag. Dommere: Bjarne Holm og Magnus Ånsløkken. Prøveleder: Idar 

Reinås 

Bevegelig jaktprøve BK:  

Bevegelig jaktprøve for 2017 måtte dessverre avlyses pga for få påmeldte. 

Ordinær blodsporprøve:  

Årets ordinære blodsporprøve gikk av stabelen lørdag 17.juni i Skilbreidalen på Lundamo med 12 

deltakere til start. Dommerne på årets prøve var Kristin Kolåseter (NKK-representant) , Sturla Røstadli og 

Kjell M. Bøkseth.  Prøveleder: Roar Soligard.  

 

Bevegelige sporprøver:  

Avdelingens bevegelige blodsporprøver har Helge Growe som vanlig tatt seg av og organisert på en 

utmerket måte sammen med sine dommere kolleger Guri Eggen, Bodil Eggen og Marvin Røstadli.  27 

ekvipasjer har i løpet av sesongen blitt tildelt 23 førstepremier og fire 2.premier. 

 

 

Medlemstall:  
Medlemstallet per 31.12.2017 var 335 betalende hvorav 3 æresmedlemmer.   
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 Økonomi:  
Avdelingens økonomi er god. Resultat for 2017 ble et overskudd på kr 40 125,- som tillegges 

egenkapitalen som etter dette er på kr 370 310,- 

  

Sponsorstøtte 

Avdelingen har i 2017 ingen sponsoravtaler, men har mottatt sponsorstøtte i form av premier til prøver, 

utstillinger mm. fra Royal Canin, Troll hundefôr og utstyr og Hööks Hestesport. 

  

Medlemsinformasjon:  
Informasjon om avdelingens aktiviteter er i 2017 blitt annonsert gjennom avdelingens hjemmeside, samt 

på avdelingens offisielle Facebookside. I tillegg har flere av komiteene (spor, jakt og miljøtrening) 

opprettet uoffisielle Facebooksider for å kunne dele informasjon om treninger mm. 

 

Styrets oppsummering for 2017 

Styret takker alle ildsjelene i avdelingen for innsatsen de har gjort for klubbens mange medlemmer 

gjennom å arrangere utstillinger, utvikle og tilby et bredt og variert kurstilbud, og ta lederansvar for 

miljø-, spor- og jakttreninger. Og ikke minst til alle som stiller opp på dugnad, som medhjelpere på 

prøver og på avdelingens område på Kvål og til alle som benytter seg av aktivitetstilbudene klubben 

tilbyr.  

 

Det er avdelingens komiteer som skaper aktivitet. Aktivitetskomiteene har gjennom året arrangert ulike 

aktiviteter/treninger som kan passe for alle medlemmer uavhengig av nivå og ambisjoner. Sporkomiteen 

var ekstra aktiv i 2017 og fikk arrangert ukentlige sportreninger i sommerhalvåret og tre sporkurs. I 

tillegg besto mandagstreningene med jakt, og miljøtreningene hver onsdag (justert til tirsdager på 

slutten av sesongen). 

Styret har vært godt fornøyd med samarbeidet med aktivitetskomiteene gjennom året, og ser positivt på 

et nytt år hvor de fleste av komitemedlemmene fortsetter også i 2018. I tillegg har vi fått inn noen nye og 

engasjerte komitemedlemmer, og disse ønskes hjertelig velkommen.  

I aktivitetsåret 2017 har avdelingen arrangert mange kurs, som har engasjert mange medlemmer. Disse 

har også bidratt til at flere av avdelingens ekvipasjer har videreutviklet sine ferdigheter og har tatt 

spranget til å stille på spor- og jaktprøver og utstillinger.  

 

I 2017 har mange av avdelingens medlemmer hatt fine opplevelser med sine hunder. Ekvipasjer har 

oppnådd mange av sine mål gjennom fremragende prestasjoner. Enten det har vært i utstillingsringen, 

på lydighetsbanen, i jakt- eller sporskogen, på prøver arrangert av vår avdeling eller andre klubbers 

prøver i inn- og utland. Og, det viktigste av alt, alle aktivitetene vi har gjort med hundene våre i 

hverdagen. Vi vil at retrieverklubben skal være en klubb for alle med retriever i Trondheimsområdet 

uavhengig av ambisjoner og prestasjoner. Derfor oppfordrer vi enda flere til å bruke avdelingens område 

på Kvål, og gjerne delta på miljøtreninger når du er der eller bare hyggetrene med venner i avdelingen. 
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Kvålkomiteen har lagt ned et godt arbeid for å vedlikeholde og drifte treningsområdet på Kvål. Veranda 

på utsiden av brakka har blant annet blitt utvidet. Styret ønsker å takke kvålkomiteen for innsatsen som 

er lagt ned i 2017. Utover normalt vedlikehold har ikke styret fått inn forslag eller behov om større 

prosjekter for treningsområdet i 2018. Det er derfor anbefalt å ikke ha noen egen Kvålkomite for 2018. 

Nødvendig aktivitet for treningsområdet er anbefalt håndtert av styret. 

 

Det er alltid rom for mer aktivitet og styret oppfordrer alle medlemmer til å komme med ønsker og 

forslag til aktiviteter. For å holde et høyt aktivitetsnivå er det også nødvendig at medlemmer stiller som 

ressurspersoner ifm planlegging og gjennomføring av aktiviteter, som f.eks medlemsmøter og 

temakvelder. 

 

Vi ønsker alle medlemmer lykke til med aktiviteter i 2018! 

 

Til sist vil styret takke alle våre medlemmer for god innsats i avdelingen, en spesiell takk til alle med verv 

i NRK og NKK i 2017. 

 

 

  
Trondheim 15. februar 2018  

________________  

Nina Vik  

Leder  

                                                     __________________     __________________      

                                        Sissel Adde                Mads P. Fjeldset                 

 

                                                  __________________           _________________      

                                    Svein H. Nilsen                  May Kristin Pedersen 
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KOMITEENES ÅRSMELDINGER  
  
Årsmelding for Utstillingskomiteen 2017 

Komiteen har bestått av: Marianne Hansen, Arnhild Willumsen Meidal og Hilde Dahl Hansen 

Økonomisk så er årets resultat i tråd med budsjettet og komiteen har et overskudd på 8869 kr.  
Det ble som forventet noen ekstra utgifter på dommere og diverse andre ting under utstillingen 
i juli. Den uoffisielle utstillingen på Villmarksmessa gikk med et lite underskudd som vi var klare 
over allerede før arrangementet. Utstillingskurset vi hadde var en stor suksess.  

Arrangementsmessig er vi godt fornøyd med 2017. Vi startet året med Valpeshow og Openshow 
på Villmarksmessa hvor Irene Krogstad dømte. Vi fikk gode tilbakemeldinger på at dette var en 
uhøytidelig og trivelig konkurranse. Arrangementet gikk med et lite underskudd.  

Det ble avholdt utstillingskurs våren 2017 hvor både retrievere og andre raser deltok. 
Tilbakemeldingene tydet på at det faglige utbyttet av kurset var veldig bra. Stor takk til Siv 
Sandø som var instruktør.  

Den offisielle utstillingen ble avholdt på Dronning Mauds Minne hvor Olga Teslenko (Russland) 
og Alexander Douglas (Nord-Irland) dømte. Vi hadde bra med påmeldinger og arrangementet 
gikk med overskudd. Det ble en del utgifter i forbindelse med dommere som kom reisende langt 
og det er noe av årsaken til at overskuddet på årets utstilling ikke er veldig høyt. Arrangementet 
var godt gjennomført og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til ved våre arrangement. Uten dere hadde vi 
ikke fått det til.  

Planer for 2018:  

1. Uoffisiell utstilling under Villmarksmessa. Kan hende denne utgår. 

2. Utstillingskurs vår 2018  

3. Offisiell utstilling Trondheim 1.7.18. Dommere: Arne Foss og Lena Sundquist  

 

For Utstillingskomiteen  

Marianne Hansen 
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Årsmelding for Miljøtreningen 2017 

Miljøtrening for 2017 har blitt gjennomført som tidligere med fokus på sosial trening for hund 

og med progresjon gjennom sesongen. Det har deltatt 331 hunder. Alf Berglann har vært 

kontinuiteten gjennom treninger og en trygghet for trening og som god støtte for 

medlemmene.  

 

Det har vært stort fokus på å gå fra intensitet i hunder og ned til ro. Møtetrening mellom 

mennesker og hund og likeledes at hunder skal takle andre hunder. Videre har det vært mye 

fokus på førers adferd overfor hunden; spesielt har man vektlagt viktigheten av tydelig 

kroppsholdning som erstatning for stemmebruk. Mange av deltakerne har blitt flinkere på dette 

momentet; trygge fører - tryggere hund. 

 

Det har også vært andre raser tilstede og gitt positiv erfaring for retrivere; viktig å venne seg til 

at det finnes andre typer hunder også. I gruppa har det vært tidvis stor aldersforskjell på 

medlemmer. Dette har gitt en god sosial binding i gruppa. Det deles tips og erfaring på tvers av 

linjer. Det sosiale i gruppa er en viktig faktor for å trives og vi vil hverandre vel og gledes over 

andres resultater uansett hvilken gren vi driver med våre kjære firbeinte. Valper får en rolig 

start på miljøtreningen. Å være utenfor "ringen" i starten holder gjerne i massevis med de 

inntrykkene for en liten krabat. Takhøyden er høy og vi kan komme med forslag på hva vi vil 

trene på alt etter hva deltakerne føler behov for. Innkjøp av utstyr har vært en suksess. Tunell 

og pinner for passering høyner trening og til glede for to og firbeinte. Det gir en dimensjon til 

mestring på flere plan.  

  

Mvh Miljøtreningen 
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Årsmelding for Sporkomiteen 2017 

 
Komiteens medlemmer 2017: Grete Svee Rian, Mareno Vian og Roar Soligard. 

 

Komiteen har i løpet av 2017 hatt 5 møter og kontakt via mail/FB ved behov. 

 

Komiteen har fulgt opp avdelingens gode tradisjon med å organisere treninger, kurs og prøver som 

følger; 

 

TRENINGER 

Det har vært sportreninger hver torsdag gjennom hele sesongen med godt oppmøte. Vi har lagt opp til 

treningsaktiviteter på alle nivå med økt fokus på sporlegging noe som ble godt mottatt av deltakerne. 

Styrets sporkontakt Svein H. Nilsen har vært aktivt med gjennom hele sesongen. 

 

KURS 

2017 ble et aktivt og fint kurs-år i godt samarbeide med Wenche Krogstad, Kristin Kolåseter og Arne Dahl 

som loset ekvipasjene gjennom to grunnkurs og ett videregående blod/ettersøkskurs. Kursdeltakerne er 

som vanlig meget godt fornøyd med kursopplegget . 

 

PRØVER 

Avdelingens ordinære blodsporprøve ble arrangert i Skilbreidalen på Lundamo 17.juni . I år stilte 

beskjedne 12 ekvipasjer til start . Syv  ble belønnet med 1.premie hvorav 1 HP samt en 2.premie under 

krevende forhold.  

 

Vi hadde med oss dommerelev Jannike Grøtte fra Oppdal som var meget godt fornøyd med opplegget og 

takker pent for at hun fikk være med. 

 

Dommerne på årets prøve var Kristin Kolåseter ( NKK-representant) , Sturla Røstadli og Kjell M. Bøkseth.  

Sporleggere i år var Elisabeth Løhre, Elisabeth Westerhus, Henrik Jensen, Johanna Jarnegren , Morten 

Dalaker og Roar Soligard.  Tusen takk til dere som stiller opp år etter år. Uten sporleggere ingen prøve! 

 

Alle dommere og deltakere var godt fornøyd med arrangementet. 

 

Avdelingens bevegelige blodsporprøver har Helge Growe som vanlig tatt seg av og organisert på en 

utmerket måte sammen med sine dommere kolleger Guri Eggen, Bodil Eggen og Marvin Røstadli.  27 

ekvipasjer har i løpet av sesongen blitt tildelt 23 førstepremier og fire 2.premier. 

 

Sporkomiteen takker styret for et fint og godt samarbeide og ser frem til nye utfordringer. 

 

Mvh Sporkomiteen 
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Årsmelding Jaktkomiteen 2017 

Komiteens medlemmer: Irene Hegerberg, Idar Reinås, Ellen Beate Hove, Arne Liamo, Janne Schjetne, 
Anne M Olaussen  

Komiteen har hatt jaktrelaterte treninger på Kvål på mandager i vår/sommer og høstsesongen. 
Oppstart i April, avsluttet med klubbmesterskap i Oktober. Det har vært delt opp i to nivåer, og det har 
vært bra oppmøte. 
 
Klubben sendte to representanter fra jaktkomiteen på Jaktkonferanse på Gardermoen i Januar. Det var 
Irene Hegerberg og Ellen Beate Hove som deltok. 
 
I juni ble det arrangert jaktkurs med Asbjørn Kristiansen som instruktør. Det var 8 deltagere.  
 
Vårens bevegelige BK prøve som var planlagt fredag før kurs måtte dessverre avlyses på grunn av bare 1 
påmeldt ved påmeldingsfrist. 
 
Planlagt working test kurs med Heidi Kvan ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Som ett tilbud til de 
som hadde meldt seg på kurset arrangerte Irene og Anne fra jaktkomiteen working test trening på Kvål. 
Det ble en riktig så fin dag med 5 deltagere. 
 
I Juli stilte avdeling Trondheim ett lag på Norsk Lagmesterskap på Torpmoen. Laget knallet til med en 
flott 2 plass etter en spennende finaleomgang. Deltagere var: Ellen med Kiska, Nina med Capri, Irene 
med Gandhi og Laila med Laika. 
 
Irene deltok på prøvelederkurs i Osloregionen på forsommeren. Irene gikk som prøvelederassistent på 
årets doble jaktprøve sammen med Idar Reinås. 
 
Årets doble jaktprøve ble arrangert i Lånke. Det var ca 30 startende hver dag. På lørdag kveld var det 
fellesmiddag for deltagere, dommere og hjelpere. Jaktkomiteen benytter nok en gang 
anledningen til å takke alle som bidro til at prøven kunne gjennomføres!! 
 
Det har blitt gjennomført en tematrening på Kvål med fløytesignaler som tema. 
 
Anne holdt på høsten ett nybegynnerkurs i jakt med 3 deltagere. 
 
I Oktober ble det arrangert klubbmesterskap i jakt på Kvål. Det var tilsammen 11 deltagere fordelt på 3 
klasser. Dommere var Irene og Nina. 
 
Planlagt julegavefeltsøk i Desember ble avlyst på grunn av for få deltagere. 
 
Anne, Janne og Arne går ut av komiteen ved årsskifte. 
 
For jaktkomiteen. 
Irene Hegerberg 
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Årsberetning Kurskomiteen 2017 

  

Styret har hatt ansvaret for denne aktiviteten i 2017.  

Arbeidet er stort sett utført av: 

• Sissel Adde 

• May Kristin Pedersen 

• Mads Fjeldset 

Kurskomiteen har gjennomført 7 kurs med 44 deltakere og i tillegg har de andre komiteene arrangert 8 

kurs med 51 deltakere. Til sammen har 95 ekvipasjer deltatt på kurs i 2017 noe vi må se oss godt fornøyd 

med i en avdeling på rundt 300 medlemmer. 

For alle kursene som er støtteberettiget er det søkt om og innvilget midler på til sammen kr 18.880,- 

gjennom Studieforbundet natur og miljø.  

Kurskomiteen vil takke alle som har stilt opp som instruktører for avdelingen.  

  

Følgende kurs er gjennomført i avd. Trondheim og omegn i 2017:   

Kurs  Oppstart  Antall  

Deltakere  

Instruktør  

Vår 2017       

Valpekurs  mars 6 Rita Moe Thorbroe  

Grunnferdighetskurs mai 6 Rita Moe Thorbroe 

Bronsjemerkekurs Mars 6 Kristin Estenstad 

Høst 2017       

Valpekurs  August 7 Marianne Berger og Caroline Vinge 

Bronsjemerkekurs  Sept 6  Rita Moe Thorbroe 

Videregående LP September 6 Kristin Estenstad 

Rally Videregående Oktober 6 Solveig Zetterstrøm 

  65  
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Kurs arrangert av andre komiteer: 

 

Kurs  Oppstart  Antall  

Deltakere  

Instruktør  

Vår 2017       

Nybegynnerkurs jakt Mai 0 Irene Hegerberg 

BK kurs jakt Mai, helg 9 Asbjørn Kristiansen 

Fløytekurs Juni 8 Irene Hegerberg 

Spor, nybegynner Mai, helg 7 Wenche Krogstad 

Spor, videregående Juni, helg 6 Wenche Krogstad 

Spor nybegynner høst Sept , helg 6 Arne Dahl 

Utstillingskurs Mai 12 Siv Sandø 

Jaktkurs nybegynner Okt 3 Anne Mestvedt Olaussen 

  51  

  

 

 

Styret / Kurskomiteen,  

Sissel Adde, May Kristin Pedersen og Mads Fjeldseth 
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Sak 4 Årsregnskap for 2017 med revisjonsberetning.  
Se vedlegg nr. 1, 2 og 3  

Sak 5  Budsjett for 2018 

Se vedlegg nr. 4  

  

Sak 6 Kontingent for 2019 
Styret forslår ingen endring i kontingenten for 2019. Kontingent for 2018 for medlemskap i NRK avd. 

Trondheim og omegn blir det samme som i 2018, altså 130,-  

 

Sak 7 Fullmakter  
Årsmøtet godkjenner at det gis prokurafullmakt og signaturrett til Styrets leder og kasserer.  

Prokurafullmakt og signaturrett gis for at styrets leder og kasserer skal kunne opptre på vegne av 

avdelingen i forbindelse med driften av avdelingen, herunder oppfølging av bankforbindelsene.   

  

Sak 8 Innkomne forslag 

Styret har ikke mottatt noen forslag til saker innen fristen 31. des. 2017     

  

Sak 9 Valg  
  

Valgkomiteens innstilling:  

Stemmeseddel ved årsmøtet i 2018, se vedlegg nr. 5  
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Vedlegg:  

Vedlegg 1: Resultatregnskap 2017 

Vedlegg 2: Balanse 2017 

Vedlegg 3: Revisjonsrapport 2017 

Vedlegg 4: Budsjett for 2018 

Vedlegg 5: Stemmeseddel  


