
Referat årsmøte Norsk Rhodesian Ridgeback Klub  

Dato: 22.mai 2010 

Sted: Granmo Camping 

Klokkeslett: 19.00 

 

 

Sak 1 Åpning 

 

Hanne Neergaard ønsket velkommen og hadde opprop over møtets deltakere. Det var hyggelig å se 

så mange oppmøtte på årsmøtet. 

 

Sak 2 Konstituering 

 

a) Innkalling godkjent 

b) Irene Sørensen ble valgt som møteleder 

c) Mona Hansen ble valgt som referent 

d) Eva Bjøreng og Jeanette Olsen ble valgt som representanter til å underskrive protokollen 

e) Susan Clayborough, Linda Wolden og Alex Lund ble valgt som representanter til tellekorps. 

 

 

Sak 3 Styrets beretning 

 

Ingen innvendinger på styrets beretning. Det kom ett spørsmål om momsrefusjon. Frist til å sende 

til NKK er 1.juni. Alle klubber som søker får momsrefusjon, men det skal fordeles mellom 

klubbene som søker. 

 

Sak 4 Regnskap og revisors beretning 

 

Godkjent med kommentar om inntekter/utgifter og viktigheten av å diskutere fremtiden til RR-

bladet. 

 

Sak 3 Budsjett 

 

Budsjettet lå ikke i RR-bladet slik det stod i dagsorden og innkalling til årsmøtet. Eva Bjøreng 

kommenterte at budsjettet ikke har store endringer fra ifjor. Man ble enige om at budsjettet trykkes i 

neste RR-blad, og godkjennes under forutsetning om at budsjettet ikke har store endringer fra 2009-

budsjettet.  Man ble enige om at det også skulle legges på hjemmesiden til klubben.  

Budsjettet ble likevel funnet, og lest opp for årsmøtet og sammenlignet med budsjettet for 2009. 

Kommentar om at medlemskontingenten ble øket i 2009, og at man ikke ser effekt av dette før i 

2010.  

Budsjettet ble godkjent. 

 

Sak 6 Planer for drift og aktivitet neste år 

 

Aktivitet: Mentalkomiteè opp i løpet av 2010. Ellers ingen andre planer for drift og aktivitet utenom 

det det er budsjettert for.  

 

Sak 7 Valg 

 

51 godkjente stemmer. 1 forkastet forhåndsstemme pga manglende medlemsnummer. 

 

Leder: Hege Nordeng 29 stemmer 



 Rita Aass 22 stemmer. 

Hege Nordeng ble valgt som leder. 

 

Vara: Mona Hansen 39 stemmer 

 Mette Nordeng Grønvold 36 stemmer 

 Hege Dufseth 32 stemmer 

Mona Hansen og Mette Nordeng Grønvold ble valgt som varamedlemmer. 

 

Valgkomiteen: Susan Clayborough og Eva Bjøreng valgt inn. 

 

 

Sak 8  Innkomne saker 

 

 Sak 1: angående forslag om endring i NRRK's lover, § 11 Årsmøte 

 Godkjent. 

 

 Sak 2: Medlemsbladets fremtid 

 Forslag om å legge bladet på PDF på nett 

 Forslag om å øke inntekter fra sponsorer og annonseinntekter- 

 Forslag om å gi ut 3 utgaver pr. år. 

 Forslag om 2 utgivelser i farge og 2 i sort/hvitt pr.år. 

 Forslag om å øke medlemskontigenten 

 Forslag om høyere avgift for medlemmenes annonser i bladet. (Kennelregister, valperegister, 

annonser i bladet etc) 

 Forslag om å arrangere valpekurs, unghundkurs, bronsemerkekurs, kunne generert 50.000 

pr.år. 

Det kom frem at alle ønsker å beholde bladet slik det er idag, og årsmøtet vedtok å øke 

medlemskontingenten med 100 kr fra 2011. Årsmøtet anmodet styret om å øke annonseavgifter for 

kennelregister og valpeformidling med umiddelbar virkning. 

 

 Sak 3: Arbeidsinstruks for valgkomiteen godkjent.   

 

 


