
Årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vestfold, Møndag 02. mars 2009

1. Åpnine: Ole Kristian Skodde ønsket velkommen klokken 1900, og presenterte
ordstyrer Kåre Gade. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Konstituering: Det ble foretatt valg av referenter, tellekorps og to til å underskrive
protokollen. Referenter: Nina Skjelbred og Bente Harveland. Underskrifter: Hanne
Wiik og Bjørg Ørmen. Tellekorps: Tom Hofsli, Stig Støtvig og Ole Kristian
Skodde.

3. Beretninser: Det ble åpnet for kommentarer til beretningene. Etter en
gj ennomgang ble beretningene enstemmi g godkj ent.

4. Resnskap: Regnskapsfører gikk gjennom samlet regnskap med replikker fra styre
og komiteer. Revisorrapporten ble lest opp. Deretter ble det enstemmig godkjent,
med en spesiell henstilling om at det formelle rundt regnskapet blir skjerpet inn
neste år. Årsmøtet ser gjerne at regnskapet i fremtiden foreligger med en
forklarende tekst. Kommentarer til regnskapet føres altså inn i årsberetningene for
hver enkelt komit6 pluss for styret.

5. Kontingent: Årsmøtet vedtok styrets forslag om ikke å heve kontingenten.
6. Jubileum 2009: Jubileumskomiteen fikk fullmakt av årsmøtet til å fortsette

planleggingen av Jubileumsmiddagen. Det skulle ha vært fremlagt budsjett, dette
har styret fått umiddelbart etter årsmøtet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. Budsiett: Det ble foreslått at det skulle settes kr 50000 inn på kontoen for bundet
egenkapital. Dette ble vedtatt mot2 stemmer. Det ble åpnet for kommentarer til
budsjettet, som deretter ble enstemmig vedtatt.

8. Innkomne forslas: Ingen
9. Vale: Det har av ulike grunner vært utakt i antall styremedlemmer og deres

perioder, og valgkomiteen har i samråd med berørte medlemmer i det avtroppende
styret nå justert dette slik at alt skal stemme etter årets valg. I tillegg har
valgkomiteen i år slitt veldig med lederkandidater. Det ble redegjort for dette på
årsmøtet av Nina Skjelbred, som forklarte hvorfor valgkomiteen måtte levere en
ufullstendig stemmeseddel, uten lederkandidat. Det ble så foretatt skriftlig valg
med 17 stemmeberettigete tilstede. Det var ingen innsendte forhåndsstemmer.
Resultatet ble som følger:

Valskomiteens forslas til leder
Insen kandidater 1år

Valskomiteens forsla u til 2 stvremedlemmer
Anne Owren ci. 2åtr 17 stemmer
Stis Støtvie Gi.2åtr 16 stemmer
Valskomiteens forslas til varamedlemmer
Eric Ulland Brown nvlår 17 stemmer
Anne Kathrine Haldorsen nv 2 åtr 17 stemmer

Revisorer Sett inntil2 kryss
Viedis Pettersen Gi. 1år 17 stemmer
Biøre Ørmen Gi. lår 17 stemmer
Valgkomiteens innstilling til representanter til GF
op NKK Vestfoldresionen Sett inntil3 krvss
Tom Hofsli 16 stemmer
Stie Støvie 16 stemmer



Nina Skielbred l7 stemmer
Valgkomiteens innstilling til vararepresentanter
til GF os NKK Vestfoldresionen

Sett inntil3 kryss

Charlotte Næss Skotner 17 stemmer
Ole Kristian Skodde l7 stemmer
Tove Nwoll l7 stemmer
Styrets forslag til Valgkomit6 og vara som angitt, velges for I år - Sett inntil 3 kryss

Nina Skielbred ci. 17 stemmer
Ole Kristian Skodde Nv 17 stemmer
Mona Olsrød (vara) ci. 17 stemmer

Det nye styret som er valgl fortsetter som interimstyre, inntil nytt ekstraordinært årsmøte
er avholdt og ny leder forhåpentligvis er valgt. Innkallingen skal ha 14 dagers frist, og
dagsorden kun bestå av ett tema; valg av ny leder.

Årsmøtet ble hevet, før utdeling av årspremier.

Nina Skj elbred, referent

Bente Harveland, referent

Hanne Holme Wiik, protokollunderskrift

Bjørg Ørmen, protokollunderskrift


