Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland

REFERAT FRA ÅRSMØTE:
Tirsdag 11.mars 2014, kl. 19.30
Sted: Gausel Bydelshus
1.Valg av referent
Heidi Olsen-Hagen ble valgt som referent
2. Valg av møteleder/dirigent
Guro Hansen ble valgt som møteleder
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen etter årsmøtet
Torun Larsen og Åse Simonsen ble valgt til å underskrive protokollen
4. Valg av tellekorps
Robert Terjesen og Inger Jewitt ble valgt til tellekorps
5. Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet
6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2013
Gjennomgang av årsberetning
Årsberetningen ble godkjent av årsmøte
7. Godkjenning av regnskapet for 2013
Gjennomgang av regnskapet v/Kristine Frantzen
Regnskapet ble godkjent
8. Fastsetting av kontingenten for 2015
Styret foreslår ingen endring av kontingent
Ingen kommentarer til dette – godkjent av årsmøte
9. Godkjenning av budsjettet for 2014
Gjennomgang av budsjett for 2014
Kommentar:
Det kom inn spørsmål angående om det er budsjettert med nye klippere til området
på Sviland. Det er ikke regnet med.
Forslag om at nye klippere føres i minus på styret hvis nødvendig
Forslaget ble godkjent av årsmøtet
Budsjettet ble godkjent

10. Valg av leder og styremedlemmer
Presentasjon av valgkomitèens kandidater
Gjennomføring av valg
Magne Jensen ble valgt som leder
Lise Drivflaadt ble valgt som styremedlem
Chathrin Ovedal ble valgt som styremedlem
Ariell Heimvik ble valgt som vararepresentant
11. Valg av valgkomite
Robert Terjesen ble valgt inn i valgkomitè
Inger Jewitt ble valgt inn i valgkomitè
12. Valg av avdelingens representanter til generalforsamlingen i Norsk
Retrieverklubb
Disse ble valgt:
Magne Jensen
Tor Ingve Frøyland
Torleiv A. Sirevåg
13. Valg av avdelingens representant NKK-Rogalands årsmøte
Magne Jensen valgt
14. Styrets orientering om aktuelle saker:
- saker som skal opp på årets generalforsamling
Det ble tatt opp angående ønske om jakker og andre klær fra retrieverklubben.
Denne saken tas videre av Torun Larsen

11.03.2014
Referent:
Heidi Olsen-Hagen

