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Leder Gondola Guttormsen ønsket alle velkommen til Generalforsamling 2015 med en 

presentasjonsrunde av de fremmøtte medlemmene og styret, samt en gjennomgang av 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 2014, med revisors beretning 

8. Budsjett for 2014. 

9. Planer for drift og aktiviteter for neste år. 

10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret. 

11. Valg av styremedlemmer og vara medlemmer. 

12. Valg av revisor med eventuell vararepresentant.. 

 

 

1. Valg av møteleder og referent 

Leder Gondola Guttormsen ble foreslått til møteleder og Silje Tomsdatter til referent. 

Godkjent. 

2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden. 

Innkallingen ble godkjent med merknad at den kom litt sent i år. 

3. Fatsettelse av antall stemmeberettigede. 

12 + 2 fullmakter stemmeberettigede deltok på møtet. 

4. Valg av tellekorps. 

Til tellekorps ble Tine Hallre og Caroline Mauseth valgt. 

5. Valg av to personer til å skrive under protokollen. 

Hans Kristian Halmrast og Margareth Mathiesen ble valgt til oppgaven. 

6. Årsberetninger. 

6.1 Leder leste årsberetningen fra ASKN’s styre. Godkjent. 

6.2 Årsberetningen fra avlsrådet ble lest av leder Gondola Guttormsen. Godkjent. 

6.3 Beretningen for tidligere ekstraordinert styremøte som ble holdt den 04.02.2014 ble gjennomgått 

og videre forløp i saken. Pdd. er saken politianmeldt og under etterforskning hos Vestfold 

politidistrikt. Leder på vegne av ASKN har vært i samarbeid med konfliktrådet og tidligere leder å 

forsøkt å komme til en løsning som er gunstig for begge parter, hvor ASKN har på sin side vist både 

medgjørlighet og tålmodighet, men vedkommende har valgt å bryte denne avtalen etter 1 innbetaling. 

Gondola melder seg behjelpelig til å følge saken videre uavhengig av neste års valg av leder. ASKN 

fraskriver også tidligere kasserer Charlotte Tautra fri fra å ha vært innblandet i saken.       

 

7. Regnskap for 2014, med revisors beretning 



Revidert regnskap ble lest av kasserer Lene Rønningen. Kasserer kommenterte enkeltposter i 

regnskapet, og det ble opprettet en ny post til den planlagte hengeren ASKN skal gå til anskaffelse av. 

Regnskapet som i år var revidert av revisor Tommy Kleiven, ble godkjent. 

 

8. Budsjett. 

Budsjett for 2014 ble lagt fram av kasserer Lene Rønningen. Det er her tatt utgangspunkt i fjorårets 

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. 

▪ Aussie-spesial 3 september 2015, motsatt dag av European Dogshow 

▪ Brukshelg 2015 blir arranget 6-7 juni på Attrå, Telemark, arrangert av Hilde Sommer og Heidi 

Gollner 

▪ Aussiespesialen 2018 blir arrangert sammen med SASK, nær riksgrensen første helgen i 

august. 

 

10. Innkomne forslag fra medlemmer og styret. 

 10A. Forslag 1: innføring av brukskrav for oppnåelse av utstillingschampionat – 13 stemmer, 7 

forhåndstemmer, totalt 20.  

         Forslag 2: innføring av brukskrav for oppnåelse av cert.1 stemme +1 forhåndstemme – 2 totalt. 

         Forslag 3: Det blir stående som det er. Forhåndsstemmer 12-  Totalt 12  

Forslag 1 Ble valg. Søknad er sendt inn til NKK og vil bli gjeldene fra 01.01.2016. 

 

10B 1. vedr endring av ordlyden i avlsretningslinjene ble det vedtatt med 16 stemmer for, 2 imot og 1 

blank at den nye ordlyden er som følgende: 

 

”Avlsdyr som utvikler epilepsi skal tas ut av avl. Nære slektninger som foreldre og kullsøsken skal 

også tas ut av avl. Øvrige slektninger bør kun anvendes med stor forsiktighet.”  

 

2. vedr ordlyden i avlsretningslinjene med 1 stemme for og 17 imot blir den gjeldene ordlyden 

stående: 

 

”Det anbefales at alle avlsdyr DNA testes på det som er på markedet, som HSF4, MDR1, PRA og 

CEA/CH.”  

    

11. Valg av styremedlemmer, vara medlemmer og valgkomitee. 

 

Det var ikke innkommet forhåndsstemmer til valget. 

 

Styret i 2014/2015 har bestått av: 

Leder: Gondola Guttormsen (på valg, ønsker ikke gjenvalg) 

Nestleder: Christine Røkaas (ikke på valg, 1 år igjen) 

Sekretær: Kari Thorsrud (på valg, trukket seg) 

Kasserer: Lene Rønningen (ikke på valg, 1 år igjen) 

Styremedlem: Janne Martinsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

Varamedlem: Nina Holm (ikke på valg, 1 år igjen) 

Varamedlem: Åse Marit Tamberstuen (ikke på valg, 1 år igjen) 

 

Årsmøte har valgt fram Helene Nilsen til sekretær, mens leder ble ikke valg. Christine rykker da opp 

som midletidlig leder, mens valgkomiteen og styret fortsetter letingen.  

 

Neste års valgkomitee består av Gondola Guttormsen, Charlotte Tautra og Malin Abrahamsen. 

 



Vi rettet også en stor takk til Gondola for at hun steppet inn som leder og ikke minst hennes enorme 

innsats i klubben spesielt vdr hådtering og oppfølging av saken rundt vår tidligere leder. Vi ønsker 

henne masse lykke til videre. 

 

 

 

12. Revisor. 

Også for dette året vil Tommy Kleiven bli bedt om revidere ASKNs regnskap. 

 

Generalforsamlingen ble avsluttet med utdeling av ulike priser for ”årets aussie” innenfor bruks, 

lydighet, agility, allround og utstilling, presentert av Tine Hallre. Vi gratulerer alle vinnere ☺  

 

For ASKN  

__________________ 

Silje Tomsatter 

 

 

____________________                                                               _____________________ 

Hans Kristian Halmrast                                                                   Margareth Mathiesen  

 

   


