REFERAT
FRA

GENERALFORSAMLING I
AUSTRALIAN SHEPHERD OG CATTLEDOG KLUBB NORGE

18. APRIL 2009
kl 15.00
Austjord, Hønefoss

Leder Gondola H Guttormsen ønsket de fremmøtte velkommen til Generalforsamling 2009, og gikk
igjennom praktiske opplysninger ang. gjennomføringen av møtet..
Dagsorden:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
3. Fatsettelse av antall stemmeberettigede.
4. Valg av tellekorps
5. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.
6. Årsberetninger
7. Regnskap for 2008, med revisors beretning
8. Budsjett for 2009.
9. Planer for drift og aktiviteter for neste år.
10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret.
11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
12. Valg av revisor med eventuell vararepresentant..
1. Valg av møteleder og referent
Leder Gondola H Guttormsen ble foreslått til møteleder og Bente-Lise Gundersen til referent.
Godkjent.
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
Innkallingen ble godkjent med følgende kommentar; Det ble ytret ønske om at sted for
Generalforsamlingen neste år, blir bestemt tidlig slik at klubbens spredte medlemsmasse får god tid til
å planlegge en eventuell deltakelse.
3. Fatsettelse av antall stemmeberettigede.
14 stemmeberettigede deltok på møtet.
4. Valg av tellekorps.
Til tellekorps ble Gitte Johannesen og Sturle Skjevland valgt.
5. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Hege N Andresen og Sturle Skjevland ble valgt til oppgaven.
6. Årsberetninger.
6.1 Leder leste årsberetningen og kom med noen ekstraopplysninger til enkelte punkter i beretningen.



Den planlagte MH testen som skulle avholdes helgen 18.-19.april 2009 måtte avlyses pga
snøforholdene. Det vil bli forsøkt å arrangere test i løpet av høsten 2009.
 Aktivitetshelgen 2009 vil bli avholt 26.-27.september.
 Søknad om å avholde offisiell utstilling er sendt NKK og dato er satt til 7.-8.august 2010.
Beretningen ble godkjent med nevnte kommentarer.
6.2 Årsberetning fra Avlsrådet ble lest av Linda Thrygg og det ble kommentert at beretningen manglet
statistikk over antall reg kull/valper, HD etc. Styret sørger for at nevnte statistikker blir lagt som
vedlegg til dette referat og blir trykket i neste Aussieposten.
Beretningen ble godkjent med nevnte kommentar.
6.3 Beretningen fra Aussieposten ble lest. Det ble påpekt at medlemmene må bli flinkere til å bidra
med stoff til bladet, så som innsending av resultater, bilder etc.
Godkjent.
7. Regnskap for 2008, med revisors beretning
Revidert regnskap ble lest av kasserer Grete Kristiansen. Leder og kasserer kommenterte enkeltposter.
Det ble også stillt spørsmål om størrelsen på beholdningen av profilklær og kasserer redegjorde for
dette punktet.
Regnskapet ble godkjent med nevnte kommentar.
8. Budsjett.
Budsjett for 2009 ble lagt fram av kasserer. Enkelte punkter ble kommentert av Generalforsamlingen.
 Kostnader til hjemmesiden kan reduseres. Generalforsamlingen ber om at denn saken sjekkes
ut.
 Kostnaden til trykking av Aussieposten synes høy. Ann Kristin Venner bidrar med tanke på å
redusere nevnte kostnad.
 MH i april ble avlyst, men posten blir stående i budsjett, da det tas sikte på gjennomføring i
løpet av høsten 2009.
Budsjettet godkjent med nevnte kommentarer.
9. Planer for drift og aktiviteter for neste år.
Leder redegjorde grovt for planene. De fremmøtte ytret ønske om at programmet for årets
aktivitetshelg kunne fatsettes så snart som mulig. Ønsker som kom fram var
 Foredrag om gjeting (begge rasene).
 Praktisk gjeting.
 Generelt fokusering på begge rasene.
 Tilbud til barna.
 LP og Agility
Det ble også presisert at aktivitetsgruppen må holdes i live og at det i hvert nr av Aussieposten bør
være an spalte om temaet. Her skal det minnes om at medlemmene skal komme med forslag til
aktiviteter.
10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret.
Det var mottatt 2 forslag.
10.1 Forslag om å trekke rasen Australian Cattledog ut av klubben.
Linda trygg redegjorde for forslaget og det ble grundig diskutert.
Leder Gondola H Guttormsen redegjorde for styrets tilleggsforslag om gjennomføring av en slik
deling av klubben og de praktiske utfordringene rundt et vedtak. Hun presiserte at et vedtak vil ha
virkning fra 1.januar 2010.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, med styrets tilleggsforslag (se innkallingen). Leder og
Generalforsamlingen ønsket lykke til med ny klubb og Linda Thrygg takket for samarbeidet.
10.2 Forslag om avdelinger under ASCKN
Forslaget ble diskutert av Generalforsamlingen, som mente at pr. dato er ASCKN så liten og med så
spredt medlemsmasse at et vedtak vil være vanskelig å gjennomføre. Generalforsamlingen tror at
forslagstillers ønsker kan løses ved at det opprettes distriktskontakter med eventuelle aktivitetsgrupper.
Slike kontakter kan arranger f.eks kurs og lignende med klubben i ryggen.
Avstemming: 13 stemmer mot, 0 stemmer for og 1 blank stemme.
Forslaget ikke vedtatt.
Styret jobber videre med å opprette slike distriktskontakter.
11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Det var ikke innkommet forhåndsstemmer til valget.
Nestleder Mailin Jerijervi ble gjenvalgt med akklamasjon.
Styremedlem (kasse) Grete Kistiansen gjenvalgt med akklamasjon.
Styremedlem Charlotte Hagen valgt med akklamasjon.
Til 2 varamedlemsplasser var det 3 kandidater, og det ble derfor avholdt hemmelig valg her.
Therese Ingebrightsen fikk 11 stemmer, Gerry Nolen fikk 10 stemmer og Ida Asbjørnslett fikk 7
stemmer.
Therese Ingebrightsen og Gerry Nolen valgt til varamedlemmer.
Det nye styret etter valget:
Leder:
Gondola H Guttormsen (1 år)
Nestleder:
Mailin Jerijervi (2 år)
Sekretær:
Janne Gregersen (1 år)
Kasserer:
Grete Kristiansen (2 år)
Styremedlem:
Charlotte Hagen (1 år)
Varamedlem:
Therese Ingebrightsen (1 år)
Varamedlem:
Gerry Nolen (1 år)
12. Valg av revisor med eventuelt vararepresentant.
Også for dette året vil Line F Askerud bli bedt om å revidere ASCKN’s regnskap.
Møtet avsluttet kl 1800

Drammen 25.april 2009
For
ASCKN
Bente-Lise Gundersen
(sign)

----------------------------------

---------------------------------

Hege N Andresen

Sturle Skjevland

