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GENERALFORSAMLING I
AUSTRALIAN SHEPHERD KLUBB NORGE

17. MARS 2012
kl 17.00
Rica hotell, Gardermoen

Leder Grete Kristiansen ønsket de fremmøtte velkommen til Generalforsamling 2012, 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.
20 stemmeberettigede deltok på møtet.
4. Valg av tellekorps.
Til tellekorps ble Gondola Guttormsen og Tine Hallre valgt.
5. Valg av to personer til å skrive under protokollen.
Christine Røkaas og Kari Thorsrud ble valgt til oppgaven.

6. Årsberetninger.
6.1 Leder leste årsberetningen fra ASKN’s styre. Godkjent.
6.2 Årsberetning fra Avlsrådet ble lest av Gondola. Godkjent.
6.3 Beretningen fra Aussieposten. Det var ikke levert inn skriftlig årsberetning for Aussieposten.
Leder informerte at det var laget 4 medlemsblader 2011, og at redaktør har bedt om avløsning.

7. Regnskap for 2011, med revisors beretning
Revidert regnskap ble lest av kasserer Sturle Skjæveland. Kasserer kommenterte enkeltposter i
regnskapet .
Regnskapet som også i år var revidert av Line F Askerud, ble godkjent med nevnte kommentar.

8. Budsjett.
Budsjett for 2012 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. Budsjett med kr.13.000 i underskudd, med bakgrunn i helgens Oppdretterseminar.
Budsjettet godkjent med nevnte kommentarer.

9. Planer for drift og aktiviteter for neste år.
Leder redegjorde grovt for planene.
 Utstilling 2013 er søkt før fristen 1.februar 2012.
 Årets utstilling 4.-5..august 2012. Frya leir
 MH-test i mai på Frya leir.
 Gjeterkurs, det snakkes om kurs i Gudbrandsdalen.
10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret.
1. Obligatorisk lovmal for NKK’s medlemsklubber.
Lagt fram av Grete. Enstemmig vedtatt. Det nye styret implementerer i lovene.
2. Ny ordlyd i avlsreglene 18 for og 1 blank. Vedtatt.
3. Tillegg til retningslinjer for avl og oppdrett. Forslag om at det ikke skal parres NBT/NBT .
4. Registrere halelengde på NKK-stamtavla.
Forsamlingen ønsket mer utdyping av disse2 forslagene og bad Generalforsamlingen om å utsette
avstemmingen på dem til søndag 18.mars 2012. Oppdretterseminaret ville på denne måten få
gjennomdiskutert forslagene. Avstemming skal skje i plenum ved seminarets avslutning.
5. Ekstra styremedlem , Kan ikke gjennomføres, ikke vedtatt
6. Utstillingskomitee / aktivitetskomitee. Det dannes en aktivitetskomitee; Christine Røkaas tar ballen
7. Utvide Årets Aussie med flere grener. Rally/ freestyle, gjeting. Vedtatt. Styret ser på nye regler.
8. Grasrotandelen. ASKN fyller ikke kravene til å motta penger, fordi klubbene er landsomfattende.

11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
Det var ikke innkommet forhåndsstemmer til valget.
Leder : På valg: Benkeforslag Grete Kristiansen gjenvalg.
Nestleder: Ida Jensen Asbjørnslett Ikke på valg
Sekretær: På valg. Forslag Tine Hallre
Kasserer: Sturle Skjæveland. Ikke på valg
Styremedlem: På valg. Christine Røkaas tar gjenvalg.
Varamedlemmer (2): På valg. Forslag Åse Marit Tamberstuen og Nina Holm

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 (2 år)
Ida Jensen Asbjørnslett (1 år)
Tine Hallre (2 år)
Sturle Skjæveland (1 år)
Christine Røkaas (2 år)
Åse Marit Tamberstuen (1 år)
Nina Holm (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.
Til valgkomitee ble valgt: Trine Krøtøe Sand , Mette Norbeck, Christine Laurendz og Bente-Lise
Gundersen
Før Generalforsamlingen ble avsluttet kl 1910, ble utmerkelsene for Årets Aussie 2011 utdelt.

Drammen 26.mars 2012
For
ASKN
Bente-Lise Gundersen
(sign)

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

Christine Røkaas
1 vedlegg

--------------------------------Kari Thorsrud

