Norsk Retrieverklubb
Avdeling Østfold
REFERAT FRA ÅRSMØTET 16. MARS 2011
Sak 1
Åpning
Leder Tore Johannessen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Det var 25 stemmeberettigede
tilstede.

Sak 2
Valg av dirigent og referent
Dirigent: Fredrik Martinsen
Referent: Ann-Kristin Olsen

Sak 3
Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen
Frøydis Andersskog og Monica Nilsen

Sak 4

Årsberetninger for 2010
a)Årsberetning for styret
Ble lest opp av Lise Gro Andersen og godkjent uten anmerkninger.
b)Årsberetning for valgkomiteen
Ble opplest av Fredrik Martinsen, godkjent uten anmerkninger.
c)Årsberetning fra lydighetskomitèen
Ble lest opp av Reidun Nordstrand og godkjent uten anmerkninger
d)Årsberetning for jaktkomiteen
Ble lest opp av Marita Bergman og godkjent uten anmerkninger
e)Årsberetning for plasskomiteen
Ble lest opp av Tore Johannessen og godkjent uten anmerkninger.
f) Årsberetning for agilitykomitéen
Ble lest opp av Øivind Nilsen og godkjent uten anmerkninger
Det ble stilt spørsmål om agilitytrening på onsdager samtidig med fellestrening kan
skape problemer.
Konklusjonen på dette ble at treningen er godkjent av styret. Spørsmålet kan eventuelt
tas opp til ny vurdering etter en prøveperiode. Med godvilje fra alle parter bør det gå
greit.

g) Årsberetning for sporkomitéen
Ble lest opp av Tone Nordhagen og godkjent uten anmerkninger.
h) Årsberetning for utstillingskomitéen
Ble lest opp av Stein Feragen og godkjent uten anmerkninger.
i)Årsberetning for kurskomieen
Ble lest opp av Lise Gro Andersen og godkjent med følgende rettelser:
Introduksjonskurs i jakt ble avholdt i november med 18 deltagere.
Totalt antall ekvipasjer som har deltatt på kurs i klubben blir 123 deltagere.
Sak 5
Revidert Regnskap for 2010
Årsresultatet ble et overskudd på 35 205,- Sum egenkapital pr. 31.12. er på 152 648,Godkjent med følgende tilleggsopplysning:
Momsrefusjon blir bokført på årets budsjett.
Sak 6
Budsjett for 2011
Godkjent uten anmerkninger.
Styret besvarte følgende spørsmål:
Posten for kiosksalg er øket fordi alt kiosksalg under alle aktiviteter nå føres under ett.
Det er budsjettert med utgifter til hjemmeside fordi det er tatt høyde for at det stadig
kommer nye tilleggsmoduler.
Alle utgifter vedrørende Stikkaåsen ligger under samme post, også strøm etc.
Spørsmål om prøvelederkurs. Spørsmålet videresendes til Jaktkomiteen.

Sak 7
Medlemskontigent 2011
Medlemskontingenten forblir uendret i 2011.

Sak 8

Innkommende forslag

Ingen innkommende forslag
Sak 9

Valg

Janne Myrvang innstilles som varamedlem i styret i stedet for Angelica Halvorsen, da
Angelica Halvorsen har trukket seg fra sitt verv. Ingen av de fremmøtte hadde noen
innsigelser på dette.
Leder:
Styremedlemmer:

Kasserer:
Varamedlem:
Representanter til GF:
Lise Gro Andersen
Åse Nilsen
Reidun Nordstrand

Lise Gro Andersen
Hans Ole Stenbro
Terje Håkenstad
Reidun Nordstrand
Åse Nilsen
Laila Johannessen
Janne Myrvang
24 stemmer
21 stemmer
19 stemmer

1 år
Gjenvalg 1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år

23 stemmer
23 stemmer
17 stemmer
21 stemmer
23 stemmer
23 stemmer
19 stemmer

Vararep til GF:
Marita Bergman
Line Hovde
Rune Bjerkelund

22 stemmer
22 stemmer
18 stemmer

Revisor:
Vararevisor:

Marion Andersen
Sarita Winsevik

Gjenvalg 1 år
Gjenvalg 1 år

24 stemmer
23 stemmer

Valg komité:

Line Hovde
Tore Johannessen
Stein Feragen

Gjenvalg 1 år
1 år
1 år

22 stemmer
23 stemmer
22 stemmer

Det ble avslutningsvis stilt spørsmål rundt innkallingen.
Nytt av året er at det ikke lenger er nødvendig å sende ut innkallingen til årsmøtet pr. post.
Dette ble bestemt på forrige GF.
Annonse med dato for alle avdelingers årsmøter vil hvert år trykkes i Retrievernytt nr. 6. Her
finnes kontaktinfo hvis man ønsker innkallingen i papirform.
Ellers finner man årsmøteinnkallingen på avdelingens hjemmeside. Det er også mulig å ta
kontakt for å få den tilsendt pr. epost.
Videre ble det stilt spørsmål om et eventuelt-punkt på sakslista. Styret opplyste om at det ikke
skal være eventuelt på årsmøtet. Alle saker skal meldes inn på forhånd.
Årsmøtet hevet kl. 20.45

_____________________
Ann-Kristin Olsen

_______________________
Frøydis Andersskog

_____________________
Monica Nilsen

