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GENERALFORSAMLING I
AUSTRALIAN SHEPHERD OG CATTLEDOG KLUBB NORGE

17. APRIL 2010
kl 14.00
NKK’s lokaler i Oslo

Leder Gondola H Guttormsen ønsket de fremmøtte velkommen til Generalforsamling 2010, 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 2009, med revisors beretning
8. Budsjett for 2010.
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 uten kommentarer.
3. Fatsettelse av antall stemmeberettigede.
9 stemmeberettigede deltok på møtet fra start + 2 stemmeberettigede som kom til punkt 7.
4. Valg av tellekorps.
Til tellekorps ble Hege Andresen og Mette Norbeck valgt.
5. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Åse Marit Tamburstuen og Charlotte Hagen ble valgt til oppgaven.

6. Årsberetninger.
6.1 Leder leste årsberetningen og kom med noen ekstraopplysninger til enkelte punkter i beretningen.
 År 2009 ble 1 styremøte avholdt på telefon, noe som ble uforholdsmessig dyrt, men nødvendig
da styret bor veldig spredt. Og andre styresaker ble tatt via mail, noe som lot seg greit
gjennomføre når det ikke var tidsfrister på sakene. Saker med frister bød på større
utfordringer.


Aussie med kupert hale. Kupering foregår bl.a i Polen, Frankrike og USA. Dvs at heller ikke
alle FCI-land har kuperings-forbud. Gondola har hatt en dialog med NKK med tanke på
import av aussie og faren for at det kan være kuperte hunder og ikke NBT som kommer inn.
Det er vanskelig også for fagfolk å si bestemt om en hale er kupert eller NBT. I andre land
kreves det haleattest, skrevet ut av veterinær, etter kontroll innen de første levedøgnene til
valpene. Her vil det uten krav om slik attest stå på tillit mellom NKK og importør, når
importert valp skal registreres. Klubben vurderer å anbefale at haleattest skal medfølge.

6.2 Årsberetning fra Avlsrådet ble lest av Hege Andresen. Det ble kommentert at beretningen i år var
utfyllende og fin. Det ble noe diskusjon rundt HD/AD
Beretningen ble godkjent med nevnte kommentar.
6.3 Beretningen fra Aussieposten ble lest. Det ble også i år påpekt at medlemmene må bli flinkere til å
bidra med stoff til bladet, så som innsending av resultater, bilder etc.
Godkjent.
6.4 Beretningen fra Webansvarlig ble lest av Heg Andresen, og det var ingen kommentarer.
Godkjent.

7. Regnskap for 2009, med revisors beretning
Revidert regnskap ble lest av kasserer Grete Kristiansen. Leder og kasserer kommenterte enkeltposter.
Beholdningen av profilklær er avskrevet og satt til kr 0,- i regnskapet pga navne/logo-endring.
Vareholdningen vil bli søkt gitt bort til medlemmene i løpet av 2010.
Spørsmål om reduksjon av kostnadene til web-hotell ble tatt opp i fjor, og det var ingen endring i årets
regnskap. Web-master ser på om kostnadene kan reduseres.
Regnskapet som var revidert 06.04.2010 av Line Askerud, ble godkjent med nevnte kommentar.

8. Budsjett.
Budsjett for 2010 ble lagt fram av kasserer. Enkelte punkter ble kommentert av Generalforsamlingen.
 Kostnader til hjemmesiden kan reduseres. Generalforsamlingen ber om at denne saken sjekkes
ut av Web-master
 Det er pr 01.04.2010 163 medlemmer
Det kan konstateres at klubben har en sunn økonomi.
Budsjettet godkjent med nevnte kommentarer.

9. Planer for drift og aktiviteter for neste år.
Leder redegjorde grovt for planene.
 MH-test i mai er fulltegnet, 2 dager. Mest aussier.
 Utstilling 2011 er søkt før fristen 1.februar 2010, søknad gjelder samme helgen som i år.
 MH i 2011 må søkes før 1.november 2010.





Årets utstilling 7.august 2010. LP-dommer er OK. Det jobbes videre med arrangementet. Etter
noe diskusjoner rundt plassering av utstillingen, kom generalforsamlingen til at det ville være
gunstigst å legge den til Gjøvik-Lillehammerområdet. Dette med tanke på den spredte
medlemsmassen. Plass må være klart før 1.mai mtp annonsefrist i Hundesport.
Gjeterhundkurs i 2009 ble intet stort kurs, men vi prøver å få til et kurs i 2010. Styret jobber
med saken.

10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret.
Det var 3 forslag til behandling
10.1 Forslag om å innfør familemedlemskap i ASKN.
Forslaget ble lest
Forslaget ble enstemmig vedtatt (11 stemmer)
10.2 Forslag kontingent for familiemedlemskap.
Forslaget ble lest og det ble presisert at dette forslaget var en konsekvens av forslag 1.
Forslaget ble enstemmig vedtatt (11 stemmer)
10.3 Forslag til navneendring på klubben
Forslaget ble lest
Forslaget ble enstemmig vedtatt (11 stemmer) og klubbens navn er nå
Australian Shepherd Klubb Norge

11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Det var ikke innkommet forhåndsstemmer til valget.
Oona Bruun redegjorde for Valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til vervene.
Valgkomiteen hadde ikke funnet noen kandidat til ledervervet.
Valgkomiteens forslag:
Leder : Ingen kandidat.
Sekretær: Linn Werenskiold
Styremedlem: Charlotte Hagen og Christine Røkaas
Varamedlemmer: Åse Marit Tamburstuen og Hege Andresen
Sekretær Linn Werenskiold valgt med aklamasjon.
Til 1 styremedlemplass var det 2 kandidater, og det ble derfor avholdt hemmelig valg her.
Charlotte Hagen fikk 3 stemmer, Christine Røkaas fikk 8 stemmer
Christine Røkaas ble valgt.
Åse Marit Tamburstuen og Hege Andresen ble begge valgt med aklamasjon til varamedlemmer.
Det nye styret etter valget:
Leder:
Ingen kandidat (2 år)
Nestleder:
Mailin Jerijervi (1 år)
Sekretær:
Linn Werenskiold (2 år)
Kasserer:
Grete Kristiansen (1 år)
Styremedlem:
Christine Røkaas (2 år)
Varamedlem:
Åse Marit Tamburstuen (1 år)
Varamedlem:
Hege Andresen (1 år)

Generalforsamlingen fikk ikke på plass en leder i styret, og tar derfor sikte på å gjennomføre en
Ekstraordinær generalforsamling med 7.aug i forbindelse med utstillingen. På dette møtet vil det kun
være valg av leder på agendaen.
12. Valg av revisor og valgkomitee.
12.1 Revisor.
Også for dette året vil Line F Askerud bli bedt om å revidere ASCKN’s regnskap.
12.2 Valgkomitee.
Gondola Guttormsen, Oona Bruun og Mette Norbeck tok velvillig på seg oppgaven.
Møtet avsluttet kl 1700

Drammen 27.april 2010
For
ASKN
Bente-Lise Gundersen
(sign)

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

Åse Marit Tamburstuen

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

Charlotte Hagen

