Protokoll fra årsmøte
Møtested: Åshall, Sandefjord
Møtedato: Søndag 12. mars 2017 kl 13.00
13 stemmeberettigede medlemmer tilstede, og 19
fullmakter (jf. lover for askn, §3-2)

Sak 1 – Valg av møteleder
-

Nina Holm ble enstemmig valgt som møteleder.

Sak 2 – Godkjenning av innkalling og saksliste
-

Et medlem mente at innkommende forslag nr 2 ikke var formulert riktig, og dermed
ikke var gyldig som et forslag. Personen mente også at fjorårets forslag automatisk
burde vært tatt med som forslag i årets innkalling.
Styret orienterte om at forlagene fra i fjor måtte vært sendt inn på vanlig måte til
årsmøtet i år dersom de skulle blitt behandlet. Medlemmene ble informert via
medlemsbladet i etterkant av årsmøtet i fjor om at avstemningene var ugyldige fordi
de ikke fulgte lovene, og at vedtakene som ble gjort dermed ikke hadde gyldighet.

- Årsmøteinnkallingen og sakslisten ble godkjent ved avstemning. 10 stemmer for
godkjenning, 2 imot og 1 blank.

Sak 3 – Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer til å underskrive
protokollen
-

Tellekorps ble enstemmig valgt Rolf Åge Engstad og Lene Rønningen.
Referent ble enstemmig valgt Andrè Holm.
Til å underskrive protokoll ble enstemmig valgt Rigmor Anholt og Anniken Venner.

Sak 4 – Årsberetning 2016
-

Årsberetningen ble godkjent med kommentar om at Julie Laurentz hadde stilt til valg
i valgkomiteen i fjor, men ble strøket på papiret. Her har det skjedd en glipp, og det
beklager styret! Vi håper hun tar valg ved en senere anledning.

-

Årsberetningen fra styret ble enstemmig godkjent.

-

Årsberetningen fra avlsrådet ble enstemmig godkjent, men med en kommentar om
at saker til årsmøtet må sendes inn som innkommende forslag dersom man ønsker at
de skal behandles.

-

Årsberetningen fra Aussieposten ble enstemmig godkjent.

Sak 5 – Regnskap 2016 med revisjonsberetning
-

Regnskap 2016 med revisorberetning ble enstemmig godkjent.
Det kom spørsmål om status i saken om underslaget som ble gjort mot klubben, og
det ble orientert om at det ikke har kommet inn noen penger fra den personen enda.

Sak 6 – Planer for drift og aktiviteter i 2017
-

Planer for drift og aktiviteter i 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 – Budsjettforslag 2017
-

Budsjettforslag for 2017 ble enstemmig godkjent, men med en kommentar om at det
ikke sto oppført noe på kurs.

Sak 8 – Medlemskontigent 2018
-

Styrets forslag om at medlemskontingenten opprettholdes uendret ble enstemmig
godkjent.

Sak 9 – Innkommende forslag
Forslag 1 – Forslag til nye lover for ASKN ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 – Forslag om å fjerne brukskravet for rasen ble vedtatt etter avstemning med 28
stemmer for og 4 stemmer imot.

Sak 10 – Valg
Caroline E. Mauseth, leder, har trukket seg.
Andrè Holm ønsket ikke lenger å stille til valg som kasserer.

Valgkomiteens sitt resterende forslag til sammensetning av styret og komiteer ble
enstemmig valgt som følger:
Styret:
Leder
Nestleder

Ny for 1 år
Malin Abrahamsen

Kasserer

Ny for 2 år
Ny for 1 år

Sekretær

Linn Imingen

Ny for 2 år

Styremedlem

Janne Martinsen

Ikke på valg (1 år igjen)

Varamedlem

Tone Pernille Norum

Ny for 1 år

Varamedlem

Renate Hæg

Ny for 1 år

Revisor

Ekstern revisor

Vararevisor

Valgkomite:
Leder

Åse Marit Tamburstuen

Ikke på valg (1 år igjen)

Medlem

Nina Holm

Ny for 1 år

Medlem
Varamedlem

Styret gis fullmakt av årsmøtet til å velge ny leder og kasserer.
Det ble avgjort ved avstemning med 11 stemmer for, 1 stemme imot og 1 blank stemme.
Med fullmakter ble dette 26 stemmer for, 3 imot og 2 blanke.

Sandefjord 14.03.2017

_________________________

__________________________

Rigmor Anholdt

Anniken Venner

