Protokoll
Referat Årsmøte Norsk Wachtelhundklubb 11.3.17.
Årsmøte for Norsk Wachtelhundklubb ble avholdt på Mortens Kro i Nittedal den 11.03.17.
10 stk til stede, alle med stemmerett.

Saksliste årsmøte.
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
Dagsorden ble godkjent.
Foreningsorden ble godkjent.
Ordstyrer ble Arild Rudmoen.
Sekretær ble Gunn Elise Bringo.
Tellekorps ble Øivind Kleven Brinchen.
Medlemmer til å undertegne protokollen ble Marius Bjørndalen og Elisabeth Sareisian.

1. Styrets årsberetning.
Det vises til forhåndsutsendt innkalling.
Kommentar til Avlsrådets beretning vedr. eksempler på forespørsel; - Viktig å huske på ang kupert
hale, er at dersom det ikke er av helsemessige årsaker, kan ikke hunder med kuperte haler stilles ut i
Norge.
Styrets beretning ble godkjent.
Avlsgruppens beretning ble godkjent.
Jaktgruppens beretning ble godkjent.
Kasserers beretning ble godkjent.

2. Styrets regnskap med revisjonsberetning.







Noen små endringer er gjort etter at innkallingen til årsmøtet ble sendt ut.
Rettelse: feil årstall (2014) på driftsresultat i utsendt regnskap. Skal stå 2016.
Det er laget en egen inntektskonto for arrangement Jakt/spor (konto 3322), som gir en bedre
oversikt på hvilke inntekter det gir klubben nå med egne dommere på jaktprøver og
arrangementer.
Det har vært store problemer med DNB med å få de riktige tilgangene til bankkontoen til
NWK. Dette førte til at noen av fakturaene ikke ble betalt før i 2017. Klubben har hele tiden
hatt en god dialog med de leverandørene dette gjaldt, som har hatt forståelse og tålmodighet
hele veien.
Regnskapet ble godkjent.

3. Fastsettelse av kontingent for 2018.


Det har vært feil på nettsiden til NKK. Der kontingent for husstandsmedlem kostet kr 150,Denne skulle vært på kr 170,- fra 2017. Siden NKK sender ut faktura, blir



husstandsmedlemskontingenten for 2017 kr 150,-. Den er endret nå, slik at kontingenten blir
kr 170, fra 2018.
Fastsettelse for kontingent 2018 er godkjent.

4. Styrets forslag til budsjett 2017.




NWK har 10 års jubileum!
Forslag fra årsmøtet er å gi styret fullmakt til å behandle søknader ang kurs utover budsjettet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Budsjett 2017 godkjent med underpunkter - Enstemmig.

5. Forslag til aktivitetsplan 2017


Forslag til aktivitetsplan 2017 godkjent.

6. Innkomne forslag og saker.


Det kom ikke inn nye forslag eller saker på møtet.

7. Valg av styre 2017.


Innstilling til nytt styre 2017 vedtas uten innvendinger.
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Vara

Arild Rudmoen
Ronny Sjöqvist
Gunn Elise Bringo
Kai Ljøner
Eivind Antonisen
Gro Hege Walmestad
Elisabeth Sareisian
Morten Holm
Per Seljehøy
Espen Brinchen

8. Valg av valgkomité 2017.


Innstilling til ny valgkomité vedtas uten innvendinger.

9. Valg av revisor og vararevisor.


Innstilling av revisor vedtas uten innvendinger.

Årsmøte avsluttet.

