Referat Årsmøte 2006
Sted:
Dato:
Medlemmer:
Sak nr. 1:

Letohallen, Eidsvoll
Lørdag 18. mars 2006
17 medlemmer tilstede
Åpning

Møtet ble åpnet av klubbens formann, Anette Nordskogen, som ønsket velkommen.
Det ble foretatt valg av møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Møteleder:
Bente Jonassen
Referent:
Signe Jensen
Undertegning:
Torgeir Evensen
Synnøve Solum
Godkjenning av innkalling
Godkjent
Godkjenning av agenda
Kommentarer: Agenda inneholder ikke hvem som er på valg
Det ble holdt avstemming om innkalling til nytt årsmøte, pga. av ikke; godkjent agenda.
Vedtak: Enstemming vedtatt – møtet fortsetter – uteglemmelsen tas til etterretning
Sak nr. 2:
Årsberetning
Formannen gjennomgikk årsberetningen.
Kommentarer: Det manglet en norsk champion i årsberetningen, årsberetningen blir rettet.
Ellers ingen kommentarer til årsberetningen.
Godkjent
Sak nr. 3:
Regnskap
Formannen gjennomgikk regnskapet
Kommentarer: Regnskapet viser ikke balansen. Underposter må spesifiseres. Det vises til at utstillingen i Rakkeskap har eget delregnskap, dette vises ikke. Må vises i regnskapet.
Kritikken tas til etteretning
Godkjent
Sak nr. 4:
Budsjett
Formannen gjennomgikk budsjettet
Kommentarer: Budsjettet viser ikke inntekter og utgifter, kun en forventet fortjeneste. Budsjettet må vise inntekter og utgifter.
Kritikken tas til etteretning
Godkjent
Sak nr. 5:
Godkjenning av nye lover , Medlemsavtale NKK
01.01.2007: Ny organisasjon etableres.
”Nye NKK” etableres fra 1.01.2007. Fra samme tidspunkt opphører dagens samarbeidsavtale (overenskomst).
Årsmøtet ser det som lite aktuelt for RDSG å stille seg utenfor denne nye organisasjonen. Organisasjonen er etablert for å gi større innflytelse utad og en større demokratisk innflytelse for den enkelte klubb
innenfor NKK, også i forhold til rasespesifikke forhold.
Nye lover
Formannen leste opp de nye lovendringene.
Endringene vedrører §7 (Opphører av medlemskap), §8 (Disiplinære raksjoner) §9 (Ekskluson og stryking) – Utgår. Alle etterfølgende § endrer nr som følge av at §9 utgår.
§11 (tidligere 12) (Generalforsamlingen) – her endres endel tidsfrister
Se informasjon som ligger på NKK sin nettside.
Vedtak: Enstemming vedtatt ved aklamasjon, de nye endringene er godkjent. Den nye avtalen må undertegnes og sendes NKK
Medlemsavtale
Medlemmene i RDSG gis også gjennom denne omorganisering alle rettigheter og medlemsfordeler som har vært forbeholdt direktemedlemmer i NKK som Hundesport, dogweb m.m. Rett nok vil dette koste noe, men langt
mindre enn et hva et direktemedlemskap koster i dag. Inngåelse av medlemskap for RDSG i NKK skjer på grunnlag av NKK’s nye avtale om medlemskap. Denne medlemsavtalen er lik for alle klubber og er ikke
fravikbar. Se informasjon som ligger på NKK sin nettside.
Vedtak: Enstemming vedtatt ved aklamasjon, avtalen er godkjent. Den nye avtalen må undertegnes og sendes NKK
Sak nr. 6:
Valg
Styremedlem:
Bente Jonassen
Ikke på valg
Kari Andresen
Ikke på valg
Nestleder:
Svein Eriksen
Trukket seg
Varamedlem:
Terje Kolm
Synnøve Solum

Trukket seg
Trukket seg

Ny leder foreslått av valgkommietéen:
Anne Grete Buen NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 2 år
Nytt styremedlem foreslått av valgkommietéen:
Lise Angermo Grandal
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 2 år
Nye varamedlem foreslått av valgkommietéen:
Remi Nyvoll
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 1 år
Ronald Sevalstad
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 1 år
Kasserer foreslått av valgkommietéen:
Inger Asmundsen trekker seg under årsmøtet.
Her kom det inn et benkeforslag:
Signe Jensen
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 2 år
Valgkommité:
Årsmøtet foreslår som leder:
Helene Ellingsen
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 1 år
Inger Asmundsen
NY – enstemmig valgt ved aklamasjon for 1 år
Monica Røsland Fortsetter
Torgeir Evensen
Trer ut
Revisor:
Gert Jonassen

Fortsetter for 1 år

Da flere medlemmer måtte forlate møtet, ble det vedtatt å ta sak nr. 7 etter at årsmøtet var avsluttet.
Diverse:
Kåring av årets utstillingshund 2005 og overrekkelse av premie.
Enden’s Dagny Hjertedatter – Eier: Bjørg Henriksen
Resultater fra årets hund 2005 legges ut på hjemmesiden.
Årbok 2005 er laget.
Inneholder: Rapport fra avlsrådet, slik som styret, antall medlemmer, antall gårdshunder, registrerte kull, importer, eksporter, hd-resultater fram t.o.m 2005, nye norske/svenske championer, resultat fra
lydighet, norsk vinner, samt resultater fra årets utstillingshund. I tillegg kommer kritikker fra samtlige utstillinger i 2005. Format: A4, i plastperm med fargebilder av vinnere.
Vedtak: Årboken selges for kr 300,- til inntekt for klubben. Selges av Signe Jensen på utstillinger og ved henvendelse. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.
Møtet ble hevet.
Sak nr. 7:
Omorganisering av NKK
Annette Nordskogen gjennomgikk omorganiseringen i NKK
Se informasjon som ligger på NKK sin nettside.

Eidsvoll, 18. mars 2006

Sign.
Anne Grete Buen
Formann

Sign.
Torgeir Evensen

Sign.
Synnøve Solum

