Årsmøte i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb.
Haslemoen 09.05.2008.
18 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.
Ved protokollen: Marianne D. Lund
Dagsorden og innkalling til årsmøtet ble godkjent.
Irene Sørensen ble valgt som møteleder, Stephanie Bringslied og Renate Hasle ble
valgt til å undertegne protokollen.
a) Årsberetning
Årsberetningen ble i sin helhet lest av møteleder, og den ble godkjent uten
innvendinger.
b) Regnskap med revisors beretning
Regnskapet: Fotnotene hadde falt ut i trykken, ellers kom det ingen bemerkninger til
regnskapet. Det ble presisert at alle i klubben som har verv gjør dette vederlagsfritt,
slik at klubben slipper å bruke penger på administrative utgifter.
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
Revisors beretning hadde ikke kommet med i innkallingen til årsmøtet, men den
legges ut på klubbens hjemmesider. Klubbens revisor kunne muntlig berette at det
ikke var funnet noen uregelmessigheter i regnskapet.
c) Budsjett for neste år
Dette ble gjennomgått av klubbens leder, og følgende punkter ble trukket fram:
RR-boden: Her er det mindre aktivitet enn i fjor, men salget går fortsatt bra.
RR-dagen: Siden årets jubileumsutstilling er et større arrangement enn tidligere RRdager, er det budsjettert med større utgifter og inntekter her enn foregående år.
Distriktsrepresentanter: Styret foreslår å øke støtten til distriktsrepresentantene for å
stimulere til økt aktivitet i distriktene.
Det ble bemerket at det også i årets budsjett står oppført utgifter og inntekter i
forbindelse med ”liten” RR-spesial. Dette er en feil, og årsmøtet vedtok å flytte disse
postene inn under budsjettet for RR-dagen.
Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.
d) Planer for drift og aktiviteter for neste år
Årsmøtet fikk en kort orientering fra de ulike komiteene om hvilke planer som
foreligger for det kommende året. Utfyllende informasjon kommer fortløpende i RRbladet.
Valg
Etter valgkomiteens innstilling ble følgende valgt:
Leder: Eva Bjøreng (ikke på valg)
Styremedlemmer:
Øyvind Mathiesen (ikke på valg)
Hanne Neergaard (ikke på valg)
Sissel Andresen (gjenvalg - 2 år)
Hilde Winther (ny - 2 år)

Varamedlemmer:
Alexander Lund (gjenvalg - 1 år)
Rita Aass (ny - 1 år)
Revisor:
Irene Sørensen (gjenvalg)
Vararevisor:
Viggo Johnsen Hjermstad (gjenvalg)
Valgkomité:
Linda Wolden
Jannicke Lynne
Gunn Tove Jensen
Vara: Susan Clayborough (ny)
l) Andre saker som står oppført på dagsorden
Forslag 1: Forslag om å utvide fristen for forslag på kandidater til valg:
Det foreslås å forlenge fristen, slik at forslag på kandidater må være valgkomiteen i
hende / poststemplet senest 8 uker før møtedato.
Begrunnelse: Valgkomiteen trenger tid for å utarbeide et forslag og få sendt dette
videre til medlemmenes orientering.
Forslag 1 ble vedtatt av årsmøtet.
Forslag 2: Susan Clayborough foreslås som æresmedlem i Norsk Rhodesian
Ridgeback Klubb.
Foslag 2 ble vedtatt av årsmøtet.

_______________________
Renate Hasle

______________________
Stephanie Bringslied

