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GENERALFORSAMLING I
AUSTRALIAN SHEPHERD KLUBB NORGE

26. MARS 2011
kl 14.00
NKK’s lokaler i Oslo

Leder Grete Kristiansen ønsket de fremmøtte velkommen til Generalforsamling 2011, og gikk
igjennom det praktiske 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 Grete Kristiansen ble foreslått til møteleder og Bente-Lise Gundersen til referent.
Godkjent.
2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
3. Fatsettelse av antall stemmeberettigede.
6 stemmeberettigede deltok på møtet.
4. Valg av tellekorps.
Til tellekorps ble Christine Røkaas og Linn Werenskiold valgt.
5. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Christine Røkaas og Linn Werenskiold ble valgt til oppgaven.

6. Årsberetninger.
6.1 Leder leste årsberetningen fra ASKN’s styre. Godkjent.
6.2 Årsberetning fra Avlsrådet ble lest av Oona Bruun. Godkjent.
6.3 Beretningen fra Aussieposten ble lest . Godkjent.
6.4 Webansvarlig har i perioden trukket seg, og det ble ikke lagt fram årsberetning.

7. Regnskap for 2009, med revisors beretning
Revidert regnskap ble lest av kasserer Sturle Skjevland. Kasserer kommenterte enkeltposter i
regnskapet , så som utgifter til stevner, hvor kostnadene er uforholdsmessig høye. På dette punktet er
det forbedringspotensiale.
Regnskapet som også i år var revidert av Line F Askerud, ble godkjent med nevnte kommentar.

8. Budsjett.
Budsjett for 2011 ble lagt fram av kasserer. Det er her tatt utgangspunkt i årets regnskap, med en
fornuftig økning/reduksjon på de forskjellige postene. 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 på Hauerseter er i rute.
Utstilling 2012 er søkt før fristen 1.februar 2011.
Årets utstilling 6.august 2011. Planene for utstillingen er i rute.
Det jobbes videre med planene for Gjeterhundkurs 2011.

10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret.
Det var ikke kommet inn forslag til Generalforsamlingen

11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Det var ikke innkommet forhåndsstemmer til valget.
Etter valget på Ekstraordinær Generalforsamling i august 2010, hvor klubben fikk ledervervet på
plass, så listen for valget slik ut:
Leder : Ikke på valg
Nestleder: På valg . Forslag Ida Jensen Asbjørnslett
Sekretær: Ikke på valg
Kasserer: På valg. Forslag Sturle Skjevland.
Styremedlem: Ikke på valg
Varamedlemmer (2): På valg. Forslag Åse Marit Tamberstuen og Oona Bruun

Alle kandidatene til styreverv i ASKN ble valgt ved akklamasjon, og etter valget ser styret ut som
følger:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Grete Kristiansen (1 år)
Ida Jensen Asbjørnslett (2 år)
Linn Werenskiold (1 år)
Sturle Skjevland (2 år)
Christine Røkaas (1 år)
Åse Marit Tamberstuen (1 år)
Oona Bruun (1 år)

Et fulltallig styre i ASKN ønskes lykke til med oppgavene.
12. Valg av revisor og valgkomitee.
12.1 Revisor.
Også for dette året vil Line F Askerud bli bedt om å revidere ASCN’s regnskap.
12.2 Valgkomitee.
Det ble ikke valgt valgkomitee.
Møtet avsluttet kl 1610

Drammen 22.april 2011
For
ASKN
Bente-Lise Gundersen
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