
Protokoll fra ordinært Årsmøtet i Norsk Rhodesian Ridgeback Klubb 

 

Møtedato og tidspunkt: Fredag 18. mai 2018, kl. 20.00  

Sted:    Granmo camping, Oppdal 

Antall fremmøtte:  21, inkludert 1 observatør 

Antall godkjente fullmakter: 7 

Total stemmeberettigede: 27 

1.  Konstituering 

       a)  Til møteleder ble valgt:   Rita Aass 

       b)  Til møtereferent ble valgt: Stephanie Bringslid 

       c)   Det var 21 fremmøtte inkludert 1 observatør.  Det ble innlevert 7 fullmakter. 

              Det var totalt 27 stemmeberettigede. 

       d)  Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 

       e)  Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt: 

             Anita Menkerud og Ann-Kristin Aune Nikolaisen 

       f)  Til tellekorps ble valgt: Mette Nordeng Grønvold og Kristine A. H. Steinsland. 

2.  Årsberetning 

I forkant av årsmøtet hadde styret kopiert opp årsberetningen da en setning hadde falt ut fra 

den publiserte beretningen, jfr. RR-Bladet 01/2018, side 13.  Den nestsiste setningen i 

årsberetningen skal være «RR Hordaland hadde kurs i Rally på vårparten og de arrangerte 

også offisielt Rallystevne i april.» 

Årsberetningen med tilføyelsen ble enstemmig godkjent. 

3.  Regnskap med revisors beretning.  Regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent. 

4.  Budsjett for 2018 ble enstemmig godkjent. 

5.  Planer for drift og aktivitet for neste år ble enstemmig godkjent.  Kalenderen for 

2017 solgte dårlig og gikk med stort tap; det ble derfor ikke laget kalender for 2018.  Likevel 

har Styret mottatt noen ønsker om en kalender for 2019.  De vil derfor forsøke å teste 

markedet for en ny kalender før eventuell bestilling.  

(Under drøfting av en annen sak på saklisten ble Styret oppfordret til å vurdere muligheten 

for en fremtidig dommerkonferanse om vår rase.)   
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6.  Valg av personer til klubbens styre med varamedlemmer 

Leder:    Hege Nordeng   Enstemmig valgt for 2 år 

Nestleder:   Lisbeth Endresen  Ikke på valg 

Fire styremedlemmer: Rita Aass   Enstemmig valgt for 2 år 

    Gunn Kristin Ørbekk  Enstemmig valgt for 2 år 

    Thorild Magne   Enstemmig valgt for 1 år 

    Caroline Gustavson  Ikke på valg 

To varamedlemmer:  Marianne Dunseth Lund  Enstemmig valgt for 1 år 

Tove Mette Brennhaug   Enstemmig valgt for 1 år 

7.  Valg av revisor og vararevisor 

Revisor Synnøve Haagenrud:   Ikke på valg   

Vara revisor Roald Grønvold:  Enstemmig valgt for 1 år 

8.  Valg av valgkomite med varamedlem 

Leder: Kristin Tingsrud  Ikke på valg 

Anita Menkerud   Enstemmig valgt for 2 år 

Linn Jane Kristiansen Dahlstrøm Enstemmig valgt for 2 år 

 

9.  Innkomne saker som står oppført på dagsorden 

9.1.  Å søke om fritak fra fullcertordningen?  Forslag fra Styret. 

Bakgrunnen for saken er beskrevet i RR-Bladet 01/2018, side 20.  Saken var behørig drøftet 

på årsmøtet.  Styret anbefalte at klubben ikke søkte om fritak fra fullcertordningen, og 

baserte sin anbefaling på uttalelser fra NKK om at det ikke blir flere championer med 

ordningen.  Alex Lund la frem statistikker som viser det motsatte når det gjelder vår rase.  På 

spørsmål fra salen om muligheten for å søke fritak senere dersom det er ønske om det, 

svarte Styret at det er mulig.  Fritak fra fullcertordning vil være gyldig i minst 3 år etter 

iverksettelse.  Eventuell gjeninnføring av fullcertordning etter minst 3 års virketid må vedtas 

av NRRKs årsmøte.  Det ble gjennomført skriftlig avstemning.  Årsmøtet vedtok at det ikke 

skal søkes om fritak fra fullcertordningen med 16 stemmer mot 11 stemmer. 
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9.2.  Forslag fra Styret: Å redusere utgivelsen av RR-Bladet fra 4 til 3 utgaver pr. år. 

Bakgrunnen for saken er beskrevet i RR-Bladet 01/2018, side 20.  

Årsmøtet godkjenner enstemmig styrets forslag om å redusere utgivelsen av RR-bladet fra 4 

til 3 blad pr. år.  Videre godkjenner årsmøtet at den årlige besparelsen som oppnås ved å 

redusere antall utgivelser danner den øvre rammen for eventuell godtgjørelse til redaktøren. 

Det oppsto deretter en diskusjon om ordlyden av vedtaket vedr. krav til redaksjonen når det 

skal utbetales en godtgjørelse.  Diskusjon munnet ut i to konkrete forslag som ble stemt 

over.   

Forslag 1.  Årsmøtet godkjenner at den årlige besparelsen som oppnås ved å redusere antall 

utgivelser danner den øvre rammen for en eventuell godtgjørelse til redaktøren, under 

forutsetning av økt aktivitet utover de to purringene til innlegg som sendes ut i dag. 

Forslag 2.  Årsmøtet godkjenner at den årlige besparelsen som oppnås ved å redusere antall 

utgivelser danner den øvre rammen for en eventuell godtgjørelse til redaktøren, under 

forutsetning av økt redaksjonell aktivitet. 

Forslag 1 ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.  I etterkant, ble årsmøtet enstemmig enig i at 

omfanget og innholdet av den økte aktiviteten bestemmes av styret. 

9.3.  Forslag fra Styret: Flytte BISS – årets store pinsespesial rundt i distriktene. 

Jfr. RR-Bladet 01/2018, side 21. 

Årsmøtet vedtok enstemmig å flytte BISS som følge: 

Pinse 2019 Østlandet   Pinse 2020 Vestlandet/Bergen/Stavanger 

Pinse 2021 Sørlandet/Kristiansand Pinse 2022 Trøndelag. 

9.4.  Forslag fra Styret etter pålegg fra NKK: Å endre klubbens lover etter ny obligatorisk 

lovmal for medlemsklubber og forbund.  Jfr. utkast i RR-Bladet 01/2018, side 21 – 24.  

Utkastet ble enstemmig vedtatt. 

10.  Behandling av medlemskontingent.  Årsmøtet vedtok enstemmig Styrets forslag 

om å beholde medlemskontingenten uendret i 2018. 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21.30. 

Protokollen godkjennes av undertegnede: 

 

Rita Aass, møteleder (sign.) Anita Menkerud (sign.)   Ann-Kristin Aune Nikolaisen (sign.) 

 

Stephanie Bringslid, referent (sign.)   


