
Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold 

  

Mandag 19. mars 2007 

  
1. Åpning: Ole Kristian Skodde ønsket velkommen og presenterte ordstyrer Kåre 

Gade. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Noen bemerket at de hadde hatt 

problemer med å skrive ut papirene, men webmaster Tom er klar over dette og skal 

ordne på eventuelle problemer. 

 

2. Konstituering: Det ble foretatt valg av referenter og to til å underskrive 

protokollen. Referenter: Anne-Margrethe Bjørvik og Nina Skjelbred. 

Underskrifter: Bjørg Ørmen og Brit Elin Monsen. Tellekorps ble valgt: Berit 

Skullestad, Liv McDowell og Cato Monsen. 

 

3. Beretninger: Det ble åpnet for kommentarer til beretningene, men ingen hadde 

innvendinger. Beretningene ble enstemmig godkjent.  

 

4. Regnskap: Ordstyrer Kåre Gade gikk gjennom regnskapet med replikker fra styre 

og komiteer. Lydighetskomiteens gode resultat fikk applaus og spesiell omtale. 

Vår eminente avtroppende revisor Ivar Haugen kommenterte også regnskapet 

konstruktivt. Deretter ble det enstemmig godkjent. Styret har således fått 

ansvarsfrihet for regnskapet. 

 

5. Kontingent: Styret foreslår å ikke forhøye kontingenten. Forslaget ble enstemmig 

vedtatt. 

 

6. Budsjett: Brakkekjøpet, se post 7, ca. kr. 70.000,-, overføres fra driftsbudsjettet til 

balansen som en investering. Post 7510 blir således korrigert til kr. 0, og 

underskuddet blir justert tilsvarende. Brakken tas med i balansen som eiendel og 

avskrives over 5 år direkte mot "fri egenkapital". Utover dette ble budsjettet 

enstemmig vedtatt. 

 

7. Innkomne forslag: Kjøp av brakke. Styret går inn for å kjøpe en ny brakke. Dette 

blir spart inn kontra leie over en periode på ca. tre år, fordi leiesummen er ca. 2000 

per måned. Gamle brakker er ofte utrangerte og ubrukelige, og styret understreket 

viktigheten av å ha tett tak og god standard av hensyn til utstyret. Årsmøtet var 

enstemmig enige i å kjøpe en ny brakke til 55 000 pluss moms. 

 

8. Valg: Det ble foretatt skriftlig valg med 20 stemmeberettigete tilstede. Det var 

ingen innsendte forhåndsstemmer. Det var stemmelikhet på to styremedlemmer. 

Martine Hansen ble vara etter eget forslag. Valget ble godkjent med følgende 

resultat: 

 

Skodde, Ole Kristian, leder for 1 år - 18 stemmer 

Owren, Anne, styremedlem for 2 år – 13 stemmer 

Hansen, Martine, varamedlem til styret for 2 år – 13 stemmer 

Næss, Charlotte, varamedlem til styret for 1 år – 11 stemmer 

Støtvig, Stig, kasserer for 2 år – 20 stemmer 

 



Hassum, Arild, revisor for 1 år – 19 stemmer 

Stensønes, Alfred, revisor for 1 år – 20 stemmer 

 

Representanter til Generalforsamlingen 2007 

Hofsli, Tom – 19 stemmer 

Støtvig, Stig – 15 stemmer 

Skodde, Ole Kristian – 18 stemmer 

Vararepresentanter til Generalforsamlingen 2007 

Nina Skjelbred – 16 stemmer  

Charlotte Næss – 10 stemmer 

Martine Hansen – 10 stemmer 

Valgkomité og vara 

Nina Skjelbred – 20 stemmer  

Vigdis Pettersen – 19 stemmer 

Caroline Langkaas -16 stemmer 

Eli Hveding – vara etter anmodning,  8 stemmer 

 

 

 

Anne Margrethe Bjørvik, referent 

Nina Skjelbred, referent 

Brit Elin Monsen, protokollunderskrift 

Bjørg Ørmen, protokollunderskrift. 

  

  


